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WSTęP

Działające w Olsztynie organizacje tzw. III sektora mają swoje szersze repre-
zentacje, wśród których znajduje się Rada Organizacji pozarządowych Miasta 
Olsztyna1, a także Związek stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”2. Organizacje te 
realizując swoje statutowe cele nawiązały w 2013 r. współpracę z Wydziałem prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, która miała przynieść ko-
rzyści obu stronom. Reprezentanci strony akademickiej liczyli na udostępnienie 
bogatego i różnorodnego bagażu doświadczeń, jakie zbierają organizacje pozarzą-
dowe w budowie społeczeństwa obywatelskiego i które powinny być przedmio-
tem analizy i uogólnienia naukowego. Z kolei organizacje pozarządowe potrze-
bowały głównie wsparcia o charakterze eksperckim, a w tym m.in. z obszaru sze-
roko rozumianego prawa. Motywowany tymi przesłankami mariaż już przyniósł 
interesujące rezultaty. W czerwcu 2013 r. - w dziesiątą rocznicę przyjęcia przez 
sejm ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – dokonano inte-
resującej jak się wydaje próby zrekapitulowania tego okresu, publikując materiały  
w monografii3. Obydwie strony uzgodniły też powołanie Akademickiego Ośrodka 
Wspierania i Rozwoju Organizacji pozarządowych, podpisując m.in. w tej sprawie 
list intencyjny.

przywołana wyżej pozycja dotycząca organizacji pozarządowych miała – jak 
jednoznacznie wskazuje jej tytuł, charakter retrospektywny. W 29 artykułach ich 
autorzy dokonali swoistego bilansu osiągnięć i niepowodzeń związanych z działal-
nością konkretnych organizacji, jak i całego sektora. podzieli się też doświadcze-
niami zgromadzonymi w części Dobre praktyki organizacji pozarządowych. takie 
spojrzenie w przeszłość jest jednak niewystarczające. stąd kolejna praca będąca 
efektem współpracy scharakteryzowanych na wstępie podmiotów próbuje pod-

1 powstała 17 września 2004 roku. Reprezentuje przeszło 900 organizacji pozarządowych 
działających na terenie Olsztyna. Jej celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Olszty-
nie poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego.

2 Został powołany w grudniu 2005 roku, a wpisany do Krajowego Rejestru stowarzyszeń 
w sądzie Rejonowym w Olsztynie w lutym 2006 roku. skupia organizacje pozarządowe działa-
jące w Olsztynie. W 2015 r. należało do niego 10 organizacji.

3 Działalność organizacji pozarządowych – 10 lat doświadczeń pod rządami ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie, red. nauk. M. Falej, p. Majer, U. szymańska, Olsz-
tyn 2014, s. 363.
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nieść problemy związane z perspektywami rozwoju organizacji pozarządowych, 
prezentuje więc spojrzenie w przyszłość. Autorami artykułów – tak jak i uprzed-
nio – są w większości reprezentanci trzeciego sektora oraz pracownicy Wydziału 
prawa i Administracji UWM, jak również ośrodków akademickich z polski. Ich 
spostrzeżenia uzupełniają przedstawiciele innych dyscyplin naukowych, co przy-
daje pracy pożądanej różnorodności spojrzenia.

Zgromadzone materiały zostały usystematyzowane w trzech częściach pracy, 
wewnątrz których teksty zostały ułożone alfabetycznie. pierwsza część zatytuło-
wana Wymiar ustrojowo – polityczny, jest najmniej jednorodna, bowiem rozrzut 
zainteresowań Autorów jest dość duży. Analizie poddano m.in. miejsce organi-
zacji pozarządowych w systemie ustrojowym Unii europejskiej oraz w polskim 
systemie administracyjno-prawnym. ponadto zwrócono tam uwagę na niektóre 
bieżące problemy związane z funkcjonowaniem państwa w kontekście działalno-
ści organizacji pozarządowych. Wydźwięk taki mają np. spostrzeżenia dotyczące 
obrony przestrzeni krajobrazowej, która może zostać zakłócona przez planowane 
fermy wiatraków. Jako użyteczne należy ocenić uwagi podnoszące zalety prowa-
dzenia Biuletynu Informacji publicznej, a jako ciekawe dotyczące stowarzyszenia 
Weteranów polskich Formacji Granicznych, czy też parlamentarnego Zespołu ds. 
Współpracy z Organizacjami pozarządowymi.

część II zatytułowana Wymiar społeczny, składa się z 7 artykułów. 
przyporządkowanie niektórych z nich do tego fragmentu pracy może budzić 
pewne wątpliwości, które nie byłyby mniejsze gdyby przenieść je w inne miejsce. 
pomijając owe zastrzeżenie zauważyć trzeba próby odniesienia się do rozwiązań 
stosunkowo młodych, jakimi są regranting i outsourcing. Za równie wartościo-
we uznać należy spostrzeżenia dotyczące ekonomii społecznej w praktyce pracy 
socjalnej, klauzul społecznych w zamówieniach publicznych czy też inicjatyw lo-
kalnych, jako formy realizacji zadań publicznych. cechą wspólną tych wszystkich 
tekstów jest próba znalezienia i wskazania mechanizmów racjonalizujących dys-
ponowanie środkami publicznymi, o co zawsze należy się troszczyć. stąd każda 
refleksja tego dotycząca zasługuje na uwagę i upowszechnienie.

W ostatniej III części pracy – Wymiar prawny, przygotowane artykuły dotyczą 
analizy wybranych form bądź przypadków działalności organizacji pozarządo-
wych na gruncie prawa materialnego bądź postępowania, a incydentalnie również 
konstytucyjnego. część tę należy uznać za najbardziej jednorodną, co jest rezul-
tatem kompetencji zawodowej Autorów, w zdecydowanej większości prawników.

Redaktorzy pracy wyrażają nadzieję, że nadany jej układ zostanie uznany za 
poprawny. Żywią też przekonanie, że jej lektura przyczyni się zarówno do posze-
rzenia wiedzy o roli i znaczeniu organizacji pozarządowych, jak i do usprawnienia 
ich działalności.

Piotr Majer
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Wymiar ustrojowo-polityczny
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Andrzej Gibadło

WYBRANE ASPEKTY WSPÓŁPRACY WIELKOPOLSKIEJ 
POLICJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

SELECTED ASPECTS OF COOPERATION BETWEEN THE GREAT POLAND 
POLICE AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Dlaczego policja i organizacje pozarządowe, dlaczego właśnie współpraca tych 
podmiotów? Wydawałoby się, że to tak bardzo odległe od siebie dwa światy, światy 
pierwszego i trzeciego sektora?

Otóż te pozornie tak bardzo odległe od siebie byty wzajemnie się uzupełniają 
i dopełniają, zarówno na polu profilaktyczno-pomocowym, jak również w zakre-
sie wdrażania przedsięwzięć unijnych, czy też w najbardziej mi bliskim obszarze 
ochrony i przestrzegania praw człowieka. Omawiając wskazane wyżej obszary, 
posłużę się praktycznymi przykładami współpracy wielkopolskiej policji z orga-
nizacjami pozarządowymi. Kilka kwestii definicyjnych na początku dla uporząd-
kowania pewnych stanowisk pojęciowych, zobrazuje możliwość wzajemnego prze-
nikania się i uzupełniania administracji publicznej (sektor I) i NGO (sektor III).

policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i prze-
znaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego1.

Jednym z podstawowych zadań policji jest inicjowanie i organizowanie działań 
mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw oraz zjawiskom krymino-
gennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządo-
wymi i organizacjami społecznymi2. policja realizuje także działania wynikające 
z przepisów prawa Unii europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodo-
wych na zasadach i w zakresie w nich określonych3. policjanci w toku wykonywa-
nia czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz 
przestrzegania i ochrony praw człowieka4.

1 Art. 1 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. z 1990 r. Nr 30 poz. 179).
2 Ibidem, art. 1 ust. 2 pkt 4.
3 Ibidem, art. 1 ust. 3.
4 Ibidem, art. 14 ust.



ANDRZeJ GIBADŁO14

teraz kilka słów o organizacjach pozarządowych, chociaż nie będę wchodził 
zanadto w szczegóły, to jednak myślę, iż warto przypomnieć ich najbardziej ogólną 
ustawową definicję. Otóż organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jed-
nostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym osobna ustawa 
przyznaje osobowość prawną w tym fundacje i stowarzyszenia niebędące jednost-
kami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku5. Nie 
należy oczywiście zapominać, że oprócz wskazania w ustawie o działalności po-
żytku publicznego i wolontariacie samej istoty organizacji pozarządowej, to w art. 
1 ust. 1 znaleźć możemy również postulat określenia zasad współpracy organów 
administracji publicznej z NGO. Oczywiście jest to definicja zawężona ale na po-
trzeby niniejszego artykułu wystarczająca gdyż skupię się w nim na współpracy 
wielkopolskiej policji z fundacją i dwoma stowarzyszeniami.

postawione na początku artykułu pytanie dlaczego policja i organizacje poza-
rządowe ze sobą współpracują, wydaje się mieć łatwą odpowiedź. choć metody 
i środki działania, źródła finansowania oraz zasoby - policja i organizacje poza-
rządowe z racji owej odmiennej sektorowości mają różne, ale cel działania jest  
w gruncie rzeczy tym instytucjom bardzo bliski, nakierowany na pomoc indywi-
dualnym ludziom, grupom mniejszościowym czy wreszcie całemu społeczeństwu.

Ogólną filozofię działania policjantów garnizonu wielkopolskiego nie tyl-
ko w kontaktach z organizacjami pozarządowymi najpełniej oddają słowa insp. 
dra. Rafała Batkowskiego Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego policji 
w poznaniu każdorazowo kierowane do nowoprzyjętych funkcjonariuszy „Chcę 
abyście w trakcie swojej codziennej – niełatwej służby – czerpali satysfakcję z faktu 
bycia policjantką, policjantem oraz czynnego udziału w Waszej prospołecznej mi-
sji. Myślę, że jedną z form podziękowania dla Was będzie szacunek tych, którym 
służycie, wysoki poziom zaufania społecznego oraz doświadczana codzienna ludzka 
szczera wdzięczność. Żaden dzień służby nie będzie taki sam, różni ludzie, różne 
historie, radości i dramaty. I tylko jedno będzie wspólne – odpowiedzialność„6.

teraz, żeby potwierdzić, że to czym kierują się wielkopolscy policjanci znajduje 
odzwierciedlenie w rzeczywistości, nakreślę kilka słów o współpracy z organizacją 
pozarządową mającą dla naszego środowiska największe znaczenie, czyli Fundacją 
pomocy Wdowom i sierotom po poległych policjantach. Fundacja została powoła-
na w 1997 roku, jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym 
przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to trage-
dia osobista i materialna rodzin, które zostały pozbawione opieki a często jedynych 

5 Art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o organizacjach pożytku publicznego i wolonta-
riacie Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 (tekst jednolity).

6 Opracowanie „Ja, policjant człowiek z zasadami”, Komenda Wojewódzka policji w pozna-
niu, 2014, s. 2.
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żywicieli. sytuacja rodzin jest bardzo zła, najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem 
policjanci. środki, które przeznacza na pomoc pochodzą ze zbiórek pieniężnych, 
darowizn, spadków, zapisów i subwencji oraz dotacji. pomoc jest udzielana mię-
dzy innymi w formie zapomóg materialnych, stypendiów, organizowania pobytu 
dzieci na obozach, dofinansowania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot  
a także spotkań organizowanych zarówno regionalnie jak i centralnie 7.

W Kiekrzu koło poznania na przełomie września i października 2014 roku na 
zaproszenie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego policji w poznaniu oraz 
przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NsZZ policjantów woj. wielkopolskie-
go przebywały rodziny z Wielkopolski – dzieci i wdowy po poległych policjantach. 
Jest to jeden ze sposobów na to by pokazać, że funkcjonariusze nie zapominają o tej 
szczególnej grupie, kobiet i dzieci, których mężowie i ojcowie zginęli wypełniając 
rotę ślubowania do końca. W imieniu rodzin jedna z uczestniczek spotkania po-
dziękowała słowami: „Dzięki temu, że organizowane są podobne spotkania mamy 
możliwość bycia ze sobą, nie jesteśmy tylko wdowami po poległych policjantach, my 
jesteśmy rodziną”8. to nie jedyna forma pomocy - kilkuset policjantów garnizonu 
wielkopolskiego zadeklarowało dobrowolne wpłaty na konto fundacji, których ce-
lem jest dodatkowe wsparcie jej podopiecznych. planowana jest również organizacja 
I charytatywnego Balu Oficerskiego policjantów woj. wielkopolskiego, z którego 
część środków ma być również przeznaczona na pomoc podopiecznym fundacji.

Kolejnym aspektem współpracy wielkopolskiej policji z organizacjami pozarzą-
dowymi było wdrażanie projektów unijnych zarówno przed samą akcesją jak i po 
wejściu naszego kraju do Unii europejskiej. Zostało ono zapoczątkowane poprzez 
współpracę ze stowarzyszeniem Instytut Zachodni w poznaniu. sIZ w poznaniu od 
1999 roku prowadzi działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
wzmocnieniu potencjału trzeciego sektora promocję priorytetów polskiej polityki 
zagranicznej, współpracy międzynarodowej NGO. Od 1999 roku prowadzi punkt 
informacyjny dla mieszkańców początkowo Regionalne centrum Informacji 
europejskiej obecnie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej9. Współpraca 
sIZ/RcIe i KWp w poznaniu rozpoczęła się w lutym 2004 roku. Było to związane 
z realizacją projektu o nazwie „polska policja w Unii europejskiej”. projekt został 
opracowany przez Urząd Komitetu Integracji europejskiej, Ministerstwo spraw 
Wewnętrznych i Komendę Główną policji. powodem jego wdrożenia była ko-
nieczności przygotowania największej instytucji stojącej na straży bezpieczeństwa 
i porządku publicznego do członkostwa w Unii europejskiej. Był to szeroko za-
krojony projekt edukacyjny dotyczący przepisów prawa Ue, policyjnej współpra-

7 http://www.wielkopolska.policja.gov.pl (dostęp: 5 lutego 2013).
8 Ibidem (dostęp:1 października 2014).
9 http://www.siz.poznan.pl (dostęp:14 października 2014).
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cy międzynarodowej, systemu Informacyjnego schengen, współdziałania w spra-
wach cywilnych i karnych w Ue, europejskiego Nakazu Aresztowania, funduszy 
europejskich których beneficjentem mogła być policja. podsumowaniem działań 
była organizacja konkursu wiedzy o Ue i współpracy policji w Ue przeprowadzo-
ny zarówno na szczeblu regionalnym jak i centralnym. po zakończeniu tego pro-
jektu współpraca była kontynuowana w zakresie działań szkoleniowych i organi-
zacji kolejnych konkursów wiedzy o schengen. W maju 2006 roku sIZ i KWp  
w poznaniu przystąpiły do realizacji kolejnego tym razem ponad regionalnego 
projektu o nazwie „policja – aktywny beneficjent i partner samorządu lokalnego 
w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych”. projekt dotyczył 
rozpowszechnienia na terenie kraju wypracowanych dobrych praktyk w zakresie 
wdrażania funduszy strukturalnych przez policję oraz współpracujące z nią samo-
rządy. Dlaczego policja? Dlatego, że organy administracji rządowej w tym policja 
były w tym zakresie traktowane marginalnie a często wręcz pomijane, gdyż nie po-
strzegano jej jako partnera w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych. Znaczenie 
działań policji dla powodzenia realizacji większości celów spójności w polsce od-
dawało stwierdzenie zawarte w jednym z komunikatorów Komisji europejskiej 
„Bezpieczeństwo publiczne oraz powszechny szacunek dla prawa to podstawowe 
warunki rozwoju społecznego i gospodarczego. Każde działanie, inwestycja, któ-
ra chociaż w najmniejszym stopniu poprawia skuteczność działań policji, wpływa 
na poprawę bezpieczeństwa tak mieszkań jak i inwestorów. Obszary bezpieczne to 
tereny atrakcyjne dla inwestycji społecznych i gospodarczych. W wyniku realiza-
cji projektu udało się podnieść wiedzę odbiorców projektu, wypromować najlep-
sze projekty zrealizowane przez polską policję wskazać ją jako partnera w pozyski-
waniu środków strukturalnych oraz podnieść wiedzę społeczeństwa na temat pro-
jektów realizowanych przez służby użyteczności publicznej – dzięki promocji pro-
jektu w mediach, Internecie publikacji dostępnej w bibliotekach10.

Kolejną formą współpracy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja przez 
KWp w poznaniu przedsięwzięć związanych z ochroną praw człowieka i działa-
niami przeciwdziałającymi z dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Warto  
w tym miejscu wspomnieć o zadaniach jakie wykonuje Zespół do spraw Ochrony 
praw człowieka Komendy Wojewódzkiej policji w poznaniu, którego pracę 
mam przyjemność koordynować. Oprócz podstawowego i najważniejszego zada-
nia jakim jest wdrażanie zaleceń i rekomendacji międzynarodowych oraz krajo-
wych instytucji stojących na straży praw człowieka takich jak europejski Komitet 
przeciwdziałania torturom, Agencję praw podstawowych Unii europejskiej 
Biuro Rzecznika praw Obywatelskich, Departament Kontroli, skarg i Wniosków 

10 J. Kalińska (red.), Policja aktywny beneficjent i partner samorządu lokalnego w realizacji 
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. poznań 2006 r., s. 8-10.
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Ministerstwa spraw Wewnętrznych, pragnę przedstawić jeszcze dwa, które wpisu-
ją się w konwencję omawianej problematyki. Jest to reagowanie na zidentyfikowane 
potrzeby szkoleniowe oraz inspirowanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony  
i przestrzegania praw i wolności człowieka poprzez nawiązywanie kontaktów z pod-
miotami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Mam tu na myśli wręcz wzorcową współ-
pracę z poznańskim centrum praw człowieka Instytutu Nauk prawnych polskiej 
Akademii Nauk i jego Kierownikiem prof. Romanem Wieruszewskim w kontakcie 
z którym złożono wniosek pn. „przeciw Nienawiści” (szerzej o szczegółach projek-
tu w dalszej części opracowania). Również prowadzenie współpracy z lokalną ad-
ministracją oraz organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania jak najlep-
szych praktyk dla zapobiegania przemocy motywowanej uprzedzeniami i nienawi-
ścią doskonale wpisuje się w konwencję współdziałania stowarzyszeniami prowa-
dzącymi działalność antydyskryminacyjną w szerokim tego słowa znaczeniu.

Jednym z takich działań było nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem pRO 
HUMANUM - organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie, nastawioną na 
budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie dyskrymi-
nacji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Koncepcja społeczeństwa otwar-
tego opiera się na zasadzie tolerancji, uznania różnorodności i akceptacji odręb-
ności. Wizja stowarzyszenia dotycząca postawy obywatelskiej w otwartym społe-
czeństwie odnosi się do podejmowania wspólnych działań, aby zrealizować cel ja-
kim jest dobro wspólne danej społeczności11.

propozycja stowarzyszenia dotycząca współpracy szkoleniowej, dzięki reko-
mendacji mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza pełnomocnika Komendanta Głównego 
policji do spraw Ochrony praw człowieka (koordynującego pracę pełnomocników 
z komend wojewódzkich w zakresie zadań realizowanych z poziomu Komendy 
Głównej policji) spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbio-
rem z naszej strony. W pierwszym półroczu 2014 roku Wielkopolski Komendant 
Wojewódzki policji w poznaniu zaakceptował pomysł zrealizowania warsztatów 
pn. „Różnorodność w praktyce – edukacja antydyskryminacyjna dla urzędnik  
i funkcjonariuszy publicznych”. Warsztaty miały na celu zapoznanie policjantów  
i pracowników policji z jednostek terenowych garnizonu wielkopolskiego, (wyzna-
czonych realizacji zadań związanych z ochroną praw człowieka) z przedsięwzię-
ciami antydyskryminacyjnymi. Zgodnie z założeniami programowymi uczestni-
cy warsztatów: 

•	 poznali rangę ochrony praw i wolności człowieka;
•	 poznali własne postawy i pozbędą się uprzedzeń;
•	 uświadomili sobie rolę własnych postaw i zachowań;
•	 nauczyli się przełamywać bariery i stereotypy.

11 http://prohumanum.org/ (dostęp: 21 października 2014).
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Zajęcia zostały zrealizowane w trakcie dwóch dni szkoleniowych (w wymia-
rze 14 godzin dydaktycznych). Liczebność 2 grup warsztatowych powinna wynio-
sła łącznie 33 osoby 29 policjantów i 4 pracowników cywilnych w tym z 2 z KWp  
w poznaniu, 31 z Komend Miejskich i powiatowych policji garnizonu wielkopolskie-
go). ponieważ projekt był realizowany ze środków Unii europejskiej (europejskiego 
Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli państw trzecich) i budżetu państwa – 
stowarzyszenie pro Humanum pokryło koszty szkolenia: nocleg, wyżywienie, sale 
wykładowe, materiały dla uczestników. Ze strony KWp w poznaniu była przewi-
dziana niewielka partycypacja części kosztów w wysokości 65 zł od jednego uczest-
nika. stowarzyszenie pro Humanum zapewniło wykładowców i materiały szkole-
niowe. po zakończeniu wszystkich warsztatów ma zostać zredagowany i przesłany 
do uczestników - podręcznik Dobrych praktyk – stworzony na podstawie zebrane-
go w trakcie trwania zajęć materiału. Zajęcia warsztatowe były ocenione jako bardzo 
przydatne a zdobyta wiedza jest wykorzystywana w toku codziennej służby/pracy.

Kolejnym planowanym działaniem jest partnerstwo KWp w poznaniu w reali-
zacji projektu o nazwie „przeciw nienawiści” z opisywanym już wcześniej stowa-
rzyszeniem Instytut Zachodni w poznaniu. celem projektu jest zwalczanie dys-
kryminacji i przestępstw z nienawiści poprzez działania skierowane do policjan-
tów – dyżurnych jednostek policji, organizacji pozarządowych, jednostek samo-
rządu terytorialnego i nauczycieli w celu wyposażenia ich w niezbędną wiedzę po-
zwalającą na wypracowanie mechanizmów zapobiegających aktom nietoleran-
cji wobec grup mniejszościowych. policjanci otrzymają wsparcie merytoryczne i 
prawne w zakresie kwalifikowania przestępstw a warsztat antydyskryminacyjny 
pozwoli uwrażliwić na kwestie związane z ich przeciwdziałaniem.

Głównymi odbiorcami projektu będą dyżurni z jednostek organizacyjnych 
wielkopolskiej policji. Ze względu na specyfikę tematu działania będą prowadzone  
w sposób systemowy, docierający do grupy osób będących w bezpośrednim kontak-
cie z ofiarami przestępstw z nienawiści. Dzięki partnerstwu z sIZ i KWp w poznaniu 
będzie możliwa obszerna wymiana doświadczeń i odpowiedź na potrzeby policji  
w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści. Działania projekto-
we mają przyczynić się do zwiększenia wiedzy dyżurnych a docelowo wpłynąć na 
zwiększenie wykrywalności przestępstw z nienawiści. poziom zgłaszanych spraw 
nie oddaje faktycznego zjawiska dyskryminacji. Brakuje działań bezpośrednio skie-
rowanych do osób na co dzień stykających się z przedstawicielami mniejszości na-
rodowych, etnicznych, seksualnych i innych. Aby zbadać obecny stan wiedzy sIZ  
i KWp w poznaniu przeprowadziły ankietę wśród 89 dyżurnych. Większość re-
spondentów miała kontakt z przedstawicielami mniejszości romskiej, rzadziej taki 
kontakt deklarowano przedstawicielami mniejszości żydowskiej, muzułmańskiej 
czy też przedstawicielami innych mniejszości. Wśród trudności przeważa barie-
ra językowa oraz kulturowa. Respondenci średnio oceniają swój stan wiedzy na te-
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mat praw człowieka i różnic międzykulturowych. Wśród zagadnień, które interesu-
ją dyżurnych znalazły się: różnice kulturowe, ochrona praw człowieka, mowa nie-
nawiści, polityka antydyskryminacyjna, charakterystyka mniejszości narodowych 
i etnicznych, postępowanie z cudzoziemcami, zgłaszanie przestępstw z nienawiści. 
planowane działania w trakcie realizacji projektu będą występować w następują-
cych obszarach: szkolenie (ochrona praw człowieka, warsztat antydyskryminacyj-
ny, mowa nienawiści, mniejszości), spotkania zespołu roboczego (w skład, którego 
wejdą przedstawiciele policji, prokuratury, NGO, Jst oraz eksperci), konferencja 
upowszechniająca oraz elektroniczna publikacja zawierająca wyniki pracy zespo-
łu roboczego, instrumentarium, wnioski z przeprowadzonych szkoleń, służące jako 
inspiracja do podejmowania działań antydyskryminacyjnych. W przypadku powo-
dzenia tego projektu będzie to bardzo ważny i pozytywny aspekt działalności NGO 
i policji w zakresie pobudzenia dialogu społecznego i multiplikacji wiedzy doty-
czącej przestrzegania i ochrony praw człowieka12. Między ochroną praw człowie-
ka a działalnością policji zachodzi ścisły związek wynikający z faktu, że służby po-
rządku publicznego stawiane są w roli „bezpośredniego strażnika prawa i wolności 
ludzkich”. strażnika zobligowanego do ich ochrony przed wszelkimi naruszeniami 
i zagrożeniami. Z tą rolą wiąże się obowiązek przestrzegania przez funkcjonariuszy 
policji praw i wolności człowieka. Nie bez znaczenia dla wzajemnych powiązań jest 
również płaszczyzna podmiotowego traktowania policjantek i policjantów, którym 
te prawa w pełni przysługują. podnoszenie wiedzy, kształtowanie umiejętności po-
staw i zachowań przeciwdziałających dyskryminacji, powinno stanowić stały ele-
ment edukacji nie tylko każdego funkcjonariusza czy pracownika policji ale także 
całego społeczeństwa. Utrwalanie szacunku wobec drugiego człowieka i respekto-
wanie jego praw i wolności jest wartością bezcenną, wymagającą stałej pielęgnacji 
zarówno w realizacji codziennych zadań jak i kontaktach osobistych13.

* * *

streszczenie: Wybrane aspekty współpracy wielkopolskiej policji z organizacjami pozarzą-
dowymi przedstawiono w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Aspekt teoretyczny polegał na 
syntetycznym opisie przepisów i definicji regulujących tę problematykę. Natomiast aspekt prak-
tyczny został zaprezentowany na przykładzie podejmowanych wspólnych działań.

przedstawiono współpracę „pomocową” z Fundacją pomocy Wdowom i sierotom po 
poległych policjantach”. Następnie zaprezentowano wdrażanie projektów o tematyce europej-
skiej zarówno przed akcesją jak i po wejściu polski do Ue.

12 Wniosek wstępny e3/0604, edycja: projekty tematyczne - edycja 3, dokument wygene-
rowany 14 października 2014 r. przez j.kalinska@siz.poznan.pl.

13 Opracowanie „Ja, policjant człowiek z zasadami”, Komenda Wojewódzka policji w po-
znaniu, 2014, s. 31.
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podano przykład realizacji dwóch przedsięwzięć pn. „polska policja w Unii europejskiej” 
i „policja - aktywny beneficjent i partner samorządu lokalnego w realizacji projektów finanso-
wanych z funduszy strukturalnych”. Były to działania zrealizowane wspólnie ze stowarzysze-
niem Instytut Zachodni w poznaniu. przykłady współpracy podsumowano zaprezentowaniem 
wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony praw człowieka. Były to warsztaty antydyskry-
minacyjne dla policjantów i urzędników opracowane przez warszawskie stowarzyszenie pro 
Humanum. Ostatnim wspólnym przedsięwzięciem KWp w poznaniu i stowarzyszenia Instytut 
Zachodni było złożenie partnerskiego projekt pn. „przeciw Nienawiści”, który czekana roz-
strzygnięcie i przyznanie funduszy norweskich.

słowa kluczowe: wielkopolska policja, organizacje pozarządowe, współpraca, pomoc, pro-
jekty unijne, prawa człowieka, działania antydyskryminacyjne.

summary: In the article has been described the chosen aspects of cooperation between 
the Great poland police and non-governmental organizations. This cooperation was presented 
from two perspectives-theoretical and practical. The theoretical aspect was used to describe, in 
the synthetic manner, rules and definitions which regulate the abovementioned cooperation. 
The practical aspect was presented by means of examples of the actions which were taken by 
both of the organisations.

First of all, there was presented cooperation with The Foundation of Help for Widows and 
Orphans of Killed policemen. subsequently, the Author described how proceeded the process 
of implementing projects before and after polish accession to the european Union.

In the text was also given an example of implementing two projects called: “The polish 
police in the european Union” and “ The police as an active beneficiary and partner of a lo-
cal government in terms of realization projects financed by european structural Funds”. The 
implementation of both the projects was undertaken in cooperation with the Association of 
Western Institute in poznan. The examples of cooperation were summed up through showing 
the jointly prepared projects which referred to the subject of human rights. During this sum-
mary policemen and office workers were able to train how to behave in case of any form of dis-
crimination which might concern various groups of people. The training course was organised 
by the Association “pro Humanum” from Warsaw. The last but not least project, which now has 
been waiting for a subsidiary from Norwegian Founds, was the project called “Against Hate”. 
This initiative was created in the cooperation between the police Headquarter in poznan and 
the Association of Western Institute.

Keywords: The police of Greater poland, non-governmental organizations, cooperation, 
help, projects of the european Union, Human rights, anti-discrimination measures.
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STOWARZYSZANIE WETERANÓW POLSKICH 
FORMACJI GRANICZNYCH

VETERANS ASSOCIATION OF POLISH BORDER FORMATIONS

stowarzyszenie Weteranów polskich Formacji Granicznych jest organizacją 
zarejestrowaną 4 marca 1997 roku pod poz. Rst 3053, w sądzie Wojewódzkim 
w Warszawie VII Wydział cywilny i Rejestrowy1. Zostało ono zawiązane przez 
członków społecznego Zespołu Upamiętnienia tradycji Korpusu Ochrony 
pogranicza2, prowadzi kontynuacje działalności tego zespołu i zrzesza weteranów 
służb granicznych oraz osoby, którym bliskie są sprawy ochrony polskich granic, 
ich historia i tradycje.

Głównym celem stowarzyszenia jest inspirowanie i prowadzenie badań nad hi-
storią ochrony granic oraz utrwalanie i krzewienie wiedzy historycznej oraz kulty-
wowanie tradycji polskich formacji granicznych a przede wszystkim:

•	 inspirowanie i prowadzenie badań nad historią organizacji ochrony grani-
cy Rp oraz występowanie do władz państwowych w sprawach związanych 
z ochroną granicy państwowej i sytuacją na pograniczu,

•	 utrzymywanie więzi wśród członków stowarzyszenia oraz reprezentowa-
nie ich interesów,

•	 obrona godności dobrego imienia żołnierza Wojska polskiego funkcjona-
riuszy pełniących służbę w polskich Formacjach Granicznych,

1 Zmiana podstaw prawnych działania stowarzyszanie Weteranów polskich Formacji Gra-
nicznych nastąpiła w dniu 21.03.2012 r. przez sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego. sygnatura sprawy: WA.XIII Ns-ReJ.
KRs/004289/12/670.

2 Korpus Ochrony pogranicza, KOp – formacja wojskowa czasu pokoju utworzona w 1924 do 
ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej przed penetracją agentów, terrorystów i zwartych 
uzbrojonych oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez sowieckie służby specjalne z terenu ZsRR 
na terytorium II Rzeczypospolitej. W czasie stanu wojny funkcja KOp miała dobiec końca, a jego jed-
nostki miały zgodnie z planem mobilizacyjnym zasilić oddziały i pododdziały Wojska polskiego w linii.
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•	 wspieranie działań zmierzających do nadania właściwej rangi w państwie 
problematyce ochrony granic Rp i utrzymanie bezpieczeństwa na pograni-
czu przez organa do tego powołane.

Zadania te realizowane są przez:
•	 upamiętnianie miejsc służby i walki oraz wiecznego spoczynku żołnierzy 

i funkcjonariuszy pełniących służbę w polskich Formacjach Granicznych,
•	 współdziałanie w działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród 

młodzieży, a zwłaszcza drużyn harcerskich służby granicznej oraz grup re-
konstrukcji historycznej formacji granicznych,

•	 inspirowanie, wydawanie publikacji naukowych i popularyzatorskich 
związanych z ochroną granic Rp oraz ich rozpowszechnianie,

•	 prowadzenie akcji oświatowych z zakresu historii i przepisów prawa  
o ochronie granic Rp,

•	 organizowanie poszukiwań historycznego sprzętu, dokumentów, urządzeń 
i znaków graficznych oraz ich eksponowanie /wystawianie/ w placówkach 
muzealnych i salach tradycji,

•	 inicjowanie i organizowanie uroczystości upamiętniających służbę  
w ochronie ojczystych granic oraz w walce o niepodległość Narodu 
polskiego. Organizowanie spotkań Weteranów służby Granicznej,

•	 wszelkie inne działania mające na celu realizację celów określonych w ust.1).3
Idea utworzenia organizacji skupiającej weteranów polskich formacji gra-

nicznych zrodziła się niemalże z  chwilą powołania w  miejsce Wojsk Ochrony 
pogranicza, straży Granicznej. Genezę jej powstania podaje nam kronika 
stowarzyszanie Weteranów polskich Formacji Granicznych, pisana przez znako-
mitego kronikarza płk rez. sG Kajetana szczepańskiego4. Wstęp do kroniki napi-
sał mjr rez. sG Zygmunta Kowalczyk, który tak wspomina tamte czasy: „Pierwsza 
rocznica utworzenia, już nie wojskowej, lecz policyjnej formacji granicznej (Straży 
Granicznej) w Polsce wolnej, stała się sposobnością do powołania także organiza-

3 statut stowarzyszenia Weteranów polskich Formacji Granicznych, Warszawa 2012.
4 Kajetan szczepański urodził się 15 maja 1958 roku w skarżysku Kamienna. Ukończył w la-

tach 1973-1978 technikum Hutniczo-Mechaniczne w Ostrowcu-świętokrzyskim i otrzymał tytuł 
technika metalurgii. Następnie studiował w Wyższej Oficerskiej szkole Wojsk Inżynieryjnych w 
Wrocławiu, a studia magisterskie skończył na Uniwersytecie w Białymstoku. W latach 1982-1991 
pracował jako oficer zawodowy w podlasko-Mazurskiej Brygadzie WOp w Białymstoku jako sa-
per, w latach 1991-2008 w podlaskim Oddziale straży Granicznej i w latach 2008 – 2010 w cen-
trum szkolenia straży Granicznej w Kętrzynie jako starszy wykładowca Wydziału Humanistycz-
nego. Jest autorem wielu artykułów i wystaw związanych z formacjami granicznymi oraz publi-
kacji ,,Wspomnienia o 14 DAK”. służbę w straży Granicznej zakończył w stopniu pułkownika. 
Obecnie udziela się społecznie dla żołnierzy, saperów i funkcjonariuszy sG. Zainteresowania: hi-
storia formacji granicznych, regionu północno-wschodniej polski i żeglarstwo.
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cji skupiającej żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i SG II RP. W tym czasie 
Komendant Główny SG płk Jan Wojcieszczuk wydał stosowną decyzję powołującą 
do organizacji obchodów pierwszej rocznicy Komitet Organizacyjny Utworzenia SG 
III RP. Na przewodniczącego Komitetu wyznaczono mjr Zygmunta A. Kowalczyka, 
a na sekretarza płk Tadeusza Niedzielę. Równolegle działał Komitet Upamiętniający 
Oficerów KOP i SG – Cichociemnych. W składzie tego Komitetu UO KOP I SG II RP 
byli między innymi: córka gen. Grota-Roweckiego, Pani Irena Rowecka- Mielczarska, 
kpr. Stanisław Buczak z Warszawy, kpr. Zygmunt Syryczyński z Kruszwicy (prze-
wodniczący Klubu żołnierzy KOP). To oni byli uczestnikami wmurowania pierwszej 
tablicy na ścianie frontowej siedziby KGSG. Fundatorem tej, już dziś historycznej 
tablicy była KGSG, dane do umieszczenia na tablicy zapewnił wymieniony Komitet.

We wrześniu 1992 roku w Węgierskiej Górce odbywało się tradycyjne spotka-
nie żołnierzy KOP, po raz pierwszy z udziałem przedstawicieli kierownictwa KG. 
W miejscowości tej istniał, przy ogromnym wsparciu władz samorządowych, Klub 
Obrońców Węgierskiej Górki – żołnierzy września 1939 roku, który zrzeszał 68 żoł-
nierzy KOP i 3 funkcjonariuszy SG II RP. Klub był przez władze gminy honorowany, 
działał od 17 lat. Kierownictwo Klubu od 1992 r. zawsze zapraszało kierownictwo 
KGSG na coroczne spotkania. W tych spotkaniach miałem zaszczyt uczestniczyć. 
Należy podkreślić o koncepcji utworzenia organizacji skupiającej wszystkich żołnie-
rzy KOP i SG II RP. W czasie tych spotkań wielokrotnie dyskutowano taką potrzebę, 
która spotkała się z życzliwym poparciem ze strony kierownictwa KGSG.

Członkowie Klubu zostali zaproszeni do Warszawy na rozmowy organizacyjne. Na 
polecenie Zastępcy Komendanta Głównego SG płk Ryszarda Dobrowolskiego zosta-
łem wyznaczony na głównego organizatora Społecznego Zespołu Upamiętniającego 
Tradycje Żołnierzy KOP. Na spotkanie Zespołu z inicjatywy Biskupa Polowego gen. 
Sławoja Leszka Głódzia zaproszony został płk rez. Jan Sadowski – fundator tabli-
cy upamiętniającej żołnierzy, która została umiejscowiona w roku 1993 w Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego. W uzupełnieniu nadmieniam, że płk Sadowski skupiał 
wokół siebie grono przyjaciół z okolic Warszawy służących w KOP-ie i SG II RP.  
W 1993 roku do Zespołu przystąpił Pan Mirosław Rubas, którego ojciec służył w 
KOP. Spotkania z żywą historią, świadkami walk, żołnierzami zapomnianych for-
macji granicznych były przepełnione dużą atmosferą emocji.

Pierwsze zebrania odbywały się przy ulicy 17-Stycznia w Warszawie, w siedzibie 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego SG ,,Granica”. Przyjęliśmy zasadę, że raz 
w miesiącu, a niekiedy ze względu na prowadzone sprawy organizacyjne dwa razy, 
dochodziło do spotkań. Z tych spotkań były realizowane filmy kamerą wideo przez płk 
Wojciecha Zachariasza jako dokument. Te kroniki powinny się zachować w KGSG.

Pułkownik Zachariasz zrealizował film, który rozświetlił historię KOP. Jako pierw-
szy zlikwidował tą białą plamę historii formacji granicznych. Wymazani z historii 
Polski, Wojska Polskiego żołnierze KOP i SG w filmie ,,Tam gdzie Milczą Ptaki”. Film 
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oddał hołd bestialsko pomordowanym przez sowieckie NKWD w 1940 roku i pogrze-
banym w miednojskich Dołach Śmierci. Żyjący powrócili i z podniesioną głową zaczęli 
wspominać służbę w ochronie granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

W grudniu 1992 roku został utworzony Społeczny Zespół Upamiętniania 
Tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza im. gen. Henryka Minkiewicza-Odrowąża. 
Działalność tego Zespołu była w tamtym czasie bardzo popierana przez przeło-
żonych KGSG i duszpasterstwo. To prosperity trwało do maja 1994 roku. W 1994 
roku rozformowano Reprezentacyjny Zespół SG „Granica”. Odszedłem na emery-
turę ze Straży Granicznej i nikt na moje miejsce nie był wyznaczony do opieki nad 
Zespołem. Marazm jaki zaistniał w okresie 1994-1995 był nie do pogodzenia się dla 
starych wiarusów formacji granicznych. Rozpoczęliśmy spotkania organizacyjne 
utworzonego Zespołu w moim domu, żona przygotowywała nam herbatę, kawę i tak 
w ciepłej atmosferze planowaliśmy dalszy ciąg działalności.

W 1995 roku powróciłem do pracy, ale już jako pracownik cywilny i nie w SG lecz 
Policji. Właśnie w tej organizacji Nasz Zespół otrzymał pomoc w postaci udostępnie-
nia pomieszczenia przy ulicy Rakowieckiej w Centrum Kultury Policji. Członkowie 
zarządu SZUT KOP przystąpili do opracowania Statutu dla utworzenia stowarzy-
szenia, tak aby można było utworzyć organizację pozarządową. Prace były prowa-
dzone między innymi przeze mnie, Panią Marszewską, Mirosława Rubasa i po woli 
doprowadziliśmy do zarejestrowania w Sądzie Zespołu Organizacyjnego lecz już pod 
nową nazwą Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, w skrócie 
SWPFG.

Najważniejsze było ustalenie celów stowarzyszenia. Naszym celem było i jest in-
spirowanie i prowadzenie badań nad historią organizacji ochrony granicy RP oraz 
występowanie do władz państwowych w sprawach związanych z ochroną granicy 
państwowej i sytuacją na pograniczu, utrzymywanie więzi wśród członków stowa-
rzyszenia oraz reprezentowanie ich interesów, obrona godności i dobrego imienia żoł-
nierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy pełniących służbę w Polskich Formacjach 
Granicznych, wspieranie działań zmierzających do nadania właściwej rangi w pań-
stwie, problematyce ochrony granicy RP i utrzymanie bezpieczeństwa na pograniczu 
przez organa do tego powołane. Te cele od dnia zarejestrowania stowarzyszenia nie 
zmieniły się.

Sąd Wojewódzki w dniu 4 marca 1997 roku dokonał rejestracji naszego stowarzy-
szenia. Członkami założycielami stowarzyszenia byli: Jan Sadowski, Stefan Byster, 
Stanisław Buczak, Jan Cwiek, Antoni Jodkiewicz, Antoni Jurasz, Zygmunt Kowalczyk, 
Józef Krzemiński, Włodzimierz Marszałek, Andrzej Marszewski, Edmund Niedbała, 
Henryk Pakuła, Mirosław Rubas, Antoni Stawski, ks.płk Antoni Szyrwiński (kapelan 
stowarzyszenia), Bronisław Terlecki, Ryszard Rawa, Jan Czapiewski, Robert Bieniek, 
Edmund Kitowski, Tadeusz Niedziela, ks. mjr Kazimierz Tuszyński, Krzysztof 
Niemiec, Stanisław Goc, Piotr Gęgotek i Konstanty Girjatowicz.
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Na Walnym Zebraniu w dniu 20 czerwca 1997 roku został wybrany pierwszy 
Zarząd: przewodniczącym został Jan Sadowski, wiceprzewodniczącymi Antoni 
Szyrwiński, Zygmunt Kowalczyk i Mirosław Rubas, sekretarzem Jan Czapiewski, 
skarbnikiem Ryszard Rawa, a członkami Zarządu Andrzej Marszewski, Antoni 
Wolny, Stanisław Buczak, Piotr Gęgotek i Krzysztof Niemiec. Należy dodać, że pierw-
sze Walne Zebranie odbywało się w KGSG. Uczestników zebrania podjął uroczystym 
obiadem Komendant Główny SG.

W tym samym roku otrzymaliśmy siedzibę w KGSG. Pragnę podkreślić, że żołnie-
rze KOP działający w Węgierskiej Górce naturalnie zostali przyjęci do stowarzysze-
nia i to byli prawdziwi KOPiści.

Stowarzyszenie ustaliło w dniu 10 stycznia 1994 r. Honorową Odznakę KOP. 
Nasz przyjaciel Pan prof. Witold Surowiecki opracował wzór tej odznaki i przekazał 
dla nas wszelkie prawa jej stosowania i nadawania. Po opracowaniu przeze mnie 
Regulaminu i Uchwały, która została przyjęta SZUTKOP, została wybrana Kapituła, 
która ma prawo do jej nadawania.”5

Władzami stowarzyszenia są:
•	 Walne Zebranie członków,
•	 Zarząd Główny, zwany dalej Zarządem,
•	 Komisja Rewizyjna stowarzyszenia.
•	 Zwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia zwoływane jest co 

najmniej raz na dwa lata przez Zarząd w celu:
•	 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres ubiegły,
•	 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzie-

lenie na jej wniosek absolutorium Zarządowi,
•	 uchwalenie programu prac i budżetu oraz wysokości składek członkow-

skich na okres następny,
•	 wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku upływu ich kadencji 

lub w przypadku przyjętego wniosku o ich odwołanie.
•	 Do kompetencji Zarządu należy m.in.:
•	 inspirowanie kierunków działalności stowarzyszenia, opracowywanie pro-

gramów i planów działalności oraz troska o ich realizację,
•	 reprezentowanie stowarzyszenia,
•	 zarządzanie majątkiem stowarzyszenia, gospodarowanie funduszami w ra-

mach uchwalonego budżetu oraz realizowanie powziętych w tej mierze 
uchwał Walnego Zebrania,

•	 prowadzenie administracji stowarzyszenia i rozwijanie działalności w kie-
runku wypełniania celów stowarzyszenia,

•	 zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia,

5 Kronika stowarzyszenia Weteranów polskich Formacji Granicznych, Warszawa 2012.
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•	 wydawanie biuletynu i innych publikacji,
•	 sporządzanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia,
•	 zwoływanie Walnego Zebrania,
•	 prowadzenia ewidencji członków stowarzyszenia,
•	 odwoływanie ze swego składu poszczególnych członków oraz kooptowanie 

na wakujące miejsca nowych - w liczbie nie większej /w kadencji/ niż 1/3 
liczby pierwotnie wybranych,

•	 powoływanie Kapituł Odznak.
Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata. Zarząd wybiera spośród siebie 

prezesa i dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika  oraz do dwóch członków. 
pełnienie wszystkich funkcji w Zarządzie jest honorowe. W miarę rozwijania się 
wielokierunkowej działalności stowarzyszenia dopuszcza się możliwość pracy od-
płatnej wyznaczonej przez Zarząd wg odrębnych przepisów.

pierwszym prezesem stowarzyszenia Weteranów polskich Formacji 
Granicznych został płk Jan sadowski6 który 03.03.2004 r. zmarł. Od 02.09.2004 r. 
kolejnym prezesem wybrany został inż. Mirosław Jan Rubas7, który pełnił za-
szczytny obowiązek do śmierci 03.05.2010 r. W dniu 01.09.2010 roku Zarząd sto-
warzyszenia powierzył obowiązki kolejnego prezesa sWpFG dotychczasowemu 
wiceprezesowi, inż. Waldemarowi Bocheńskiemu, wnukowi komisarza straży 
Granicznej II Rp, żołnierza Września 1939 roku, zamordowanego 23.04.1940 r. 
przez sowieckie NKWD.

6 Urodził się 10.04.1912 r. w Mariampolu (Litwa) – zmarł w piastowie k. Warszawy. 
W 1933 r. absolwent Gimnazjum Biskupiego św. Kazimierza w sejnach. studiował na wydzia-
le prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Od 1939 r.  
w konspiracji, członek Związku Walki Zbrojnej i AK pod pseudonimami „Jowisz” i „suzin”  
W czasie powstania warszawskiego uczestnik akcji zbrojnych w okolicach Warszawy. Dwukrot-
nie aresztowany i represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa. W 2000 r. otrzymał stopień 
pułkownika rezerwy. przewodniczący stowarzyszenia Weteranów polskich Formacji Granicz-
nych. przyjaciel suwałk i suwalszczyzny. Długoletni aktywny członek warszawskiego koła sto-
warzyszenia przyjaciół suwalszczyzny. pochowany na cmentarzu w piastowie. Uhonorowany 
tytułem „Zasłużony dla Miasta suwałk’ w 2001 r.

7 Urodził się 20 kwietnia 1934r. w szkrobotówce na Wołyniu. Jego rodzicami byli Jan Ru-
bas, st. sierżant Korpusu Ochrony pogranicza i Janina z trzaskalskich. Ojciec Mirosława został 
w 1940r. zamordowany przez NKWD (figuruje na tzw. liście ukraińskiej). W 1956r. ukończył 
politechnikę poznańską i przez 40 lat pracował w przemyśle. W 1989r. rozpoczął działalność na 
rzecz upamiętnienia ofiar i ujawnienia prawdy o zbrodni katyńskiej. Autor ponad 30 artyku-
łów i referatów z zakresu historii KOp oraz zbrodni katyńskiej. W2000r. wydał „Katyńską listę 
strat polskich formacji granicznych”. Angażował swoja wiedzę i doświadczenie, także w celu 
utrwalania i krzewienia wiedzy historycznej oraz kultywowania chlubnych tradycji KOp i sG 
w obecnych szeregach młodego pokolenia funkcjonariuszy straży Granicznej. Między innymi 
owocem tego było nadanie imienia Żołnierzy Korpusu Ochrony pogranicza centrum szkole-
nia straży Granicznej w Kętrzynie oraz imion Żołnierzy KOp kilku placówkom sG III Rp.
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We wrześniu 2012 roku został wybrany nowy Zarząd sWpFG. W jego skład 
weszły następujące osoby które reprezentują różne miasta polski:

•	 Waldemar Bocheński – prezes (Grodzisk Mazowiecki),
•	 płk rez. sG Kajetan szczepański – Wiceprezes (Białystok),
•	 mjr rez. czesław piątkowski – sekretarz (Warszawa),
•	 Maria Rubas – skarbnik (Warszawa),
•	 mjr rez. Zygmunt Kowalczyk (Warszawa),
•	 Jan czapiewski – członek Zarządu (Warszawa),
•	 paweł Okulski – członek Zarządu (Jasło).
•	 ponadto powierzono funkcje honorowych wiceprezesów Zarządu dla:
•	 kpt. st. spocz. stefan Gorczakowski (sobótka),
•	 por. st. spocz. Antoni Wolny (Węgierska Górka).
Uchwałą Zarządu sWpFG z 5 października 1999 r. ustanowiono Honorowy 

Znak Jubileuszowy Korpusu Ochrony pogranicza, jego wzór i regulamin oraz po-
wołano trzyosobową Kapitułę Honorowego Znaku. przewodniczącym Kapituły 
jest mjr rez. Zygmunt Kowalczyk.

Honorowy Znak Jubileuszowy KOp (Ryc. 1) nawiązuje wzorem do odznaki 
pamiątkowej Korpusu Ochrony pogranicza zatwierdzonej przez ministra spraw 
wewnętrznych w 1928 roku. Jest to odznaka owalna, długości 5 cm, szerokości 
3,5 cm, dwuczęściowa z orłem nakładanym, ażurowa, oksydowana, o częściach 
emaliowanych, zakładana na śrubę z nakrętką. Odznaka przedstawia orła trzyma-
jącego w pazurach gałęzie lauru, tworzące owalny wieniec i spięte małym wień-
cem okrągłym, o polu pokrytym emalią granatową z napisem „KOp”. Dolna część 
wieńca jest związana wstążką, ułożoną pod orłem w formie łuku. W miejsce na-
pisu „Za służbę graniczną” w odznace KOp, w Honorowym Znaku znajdują się 
daty upamiętniające rocznicę powstania KOp (dotychczas trzy edycje: 1924–1994, 
1924–1999, 1924–2004). poza środkiem orła widnieje słup graniczny emaliowany 
emalią białą i czerwoną. Na słupie, odpowiadającym w rysunku rzeczywistemu 
słupowi granicznemu II Rp, tabliczka z wypukłym godłem państwowym i napi-
sem „Rzeczpospolita polska”. Od skrzydeł orła, poza orłem i słupem, rozłożone 
są symetrycznie ku górze, przypominające kłos, promienie w liczbie 19 o sylwetce 
ostrych kątów i przekroju trójkąta równoramiennego. Honorowy Znak posiada 
miniaturkę o długości 3,5 cm i szerokości 2 cm, wykonaną bez ażuru między pro-
mieniami i napisów na słupie, zapinaną na pin. Honorowy Znak został wykonany 
przez grawera Zbigniewa cegielskiego w Warszawie. przy nadaniu wydawana jest 
legitymacja imienna.
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Ryc. 1 Honorowy Znak Jubileuszowy KOp

Zasady nadawania Honorowego Znaku Jubileuszowego KOp:
•	 „Honorowy Znak” nadawany jest żołnierzom KOp i straży Granicznej  

II Rp na podstawie imiennego wniosku dokumentującego służbę w tych 
formacjach,

•	 osobom fizycznym lub instytucjom szczególnie zasłużonym w upamiętnia-
niu chlubnych dziejów Formacji Granicznych II Rp na podstawie szczegó-
łowego i udokumentowanego wniosku,

•	 wnioski przedstawia Zarząd stowarzyszenia,
•	 przyznanie i prawo noszenia „Honorowego Znaku” przez osobę potwier-

dza legitymacja,
•	 nadanie „Honorowego Znaku” instytucjom (organizacjom) potwierdza 

dyplom,
•	 fakt przyznania „Honorowego Znaku” Kapituła ogłasza, po akceptacji 

wniosków, w sporządzanych decyzjach, które stanowią podstawę do uro-
czystego wręczenia zaszczytnego wyróżnienia.

Instytucjom (organizacjom) przyznawany jest Duży Honorowy Znak. W spo-
rządzanych przez Zarząd stowarzyszenia zasadach nadawania „Honorowego 
Znaku” nawiązano do obowiązujących reguł przy przyznawaniu odznaki KOp „Za 
służbę graniczną”.

W latach 1992-2012 stowarzyszenie i jego członkowie uczestniczyli w spotkaniach 
z Ojcem świętym Janem pawłem II i najwyższymi dostojnikami państwa polskiego 
ufundowali i uczestniczyli w odsłonięciu 23 tablic upamiętniających formacje gra-
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niczne i ich żołnierzy, doprowadzili do nadania imion formacji granicznych 6 szko-
łom (Wytyczno, Wiżajny, Hanna, szydłowiec, Zawady, Bolesławiec nad prosną), 
5 jednostkom sG, uczestniczyli w komitetach honorowych i fundowali sztandary 
tym szkołom i Oddziałom sG, przekazali pamiątkowy moździerz klasztorowi na 
Jasnej Górze. stowarzyszenie wyemitowało trzy rocznicowe edycje Honorowego 
Jubileuszowego Znaku KOp (1995, 1999, 2004), którymi wyróżniło wielu zasłużo-
nych działaczy, współpracujących z nami przedstawicieli straży Granicznej i Wojska 
polskiego, władz samorządowych, nauczycieli i swoich członków.

Dotychczas trzy osoby, w tym śp. b. prezydent Rp na Uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski, członek Honorowy sWpFG, zostały wyróżnione Złotymi 
Honorowymi Jubileuszowymi Znakami KOp, a 17 organizacji otrzymało Duże 
Odznaki Honorowe KOp. W 2009 roku sWpFG nawiązało współpracę ze 
stowarzyszeniem „parafiada”8, członkowie stali się animatorami posadzenia 27 
katyńskich Dębów pamięci.

członkowie stowarzyszenia corocznie uczestniczą również w uroczystościach 
rocznicowych w miejscach walk żołnierzy formacji granicznych w 1939 roku:  
w Węgierskiej Górce, Baraku i szydłowcu, Więźnie i Wytycznie oraz w miejscach 
męczeństwa, od 2009 roku, po nawiązaniu współpracy z harcerzami Hufca Wołyń na 
Ukrainie, także w tynnem, w miejscu boju stoczonego po 17.09.1939 r. przez kom-
panię forteczną baonu KOp sarny z agresorem sowieckim (Ryc. 2). stowarzyszenie 
aktywnie współpracuje z Komendą Główną straży Granicznej i terenowymi jed-
nostkami organizacyjnymi straży Granicznej, szkołami noszącymi imiona lub pielę-
gnującymi tradycje formacji granicznych i ich bohaterów, a także organizacjami spo-
łecznymi, m.in. stowarzyszeniem „Wizna 1939”9, z którym po sierpniowej ekshuma-
cji, we wrześniu 2011 roku współorganizowało uroczystości pogrzebowe szczątków 
obrońców Odcinka „Wizna” kpt. Raginisa i por. Brykalskiego. stowarzyszenie współ-
pracuje z kilkoma grupami rekonstrukcji, m.in. Grupą Rekonstrukcji centralnej 
szkoły podoficerskiej w Osowcu, której członkowie są także jego członkami, Konną 

8 Krajowy Rejestr sądowy - Nr KRs: 0000124134. stowarzyszenie parafiada działa na rzecz 
dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trud-
nych warunkach materialnych, a także budowaniu i wzmacnianiu więzi w ramach parafii i środo-
wiska. stowarzyszenie parafiada współpracuje ze szkołami, klubami sportowymi, domami dziec-
ka, świetlicami i ogniskami, ale zawsze w jedności z parafią. Jedną z głównych form aktywno-
ści stowarzyszenia jest coroczne organizowanie Międzynarodowej parafiady Dzieci i Młodzieży.

9 Krajowy Rejestr sądowy – Nr KRs: 0000306382. podstawowym celem działalności stowa-
rzyszenia jest upamiętnienie historii polski i polaków w okresie II wojny światowej, okresie po-
przedzającym wybuch wojny i okresie powojennym oraz upamiętnienie udziału żołnierzy pol-
skich na frontach II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kampanii wrze-
śniowej 1939r. stowarzyszenie ma na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kul-
turowej, pielęgnowanie polskości oraz krzewienie postaw patriotycznych.
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Grupą im. 1 pułku Kawalerii KOp, Ochotniczym szwadronem Ułanów Ziemi 
tomaszowskiej, któremu w sierpniu 2011 r. przekazano barwy 1 pułku Kawalerii 
KOp. członkowie stowarzyszenia wygłosili ponad 40 referatów podczas konferencji 
naukowych, spotkań w muzeach i towarzystwach historyczno-naukowych, poświę-
cili wiele godzin na patriotyczno-historyczne prelekcje multimedialne w szkołach, 
zorganizowali cztery konferencje i sympozja naukowe10.

Ryc. 2. Miejsca złożenia hołdu obrońcom granic Rzeczpospolitej polskiej.
Źródło: Kajetan szczepański.

Należy podkreślić, że stowarzyszenie wydało dwie książki o tematyce histo-
rycznej: autorstwa M.J Rubasa, „Katyńską listę strat polskich formacji graniczny-
ch”11 oraz „Oni strzegli granic II Rzeczypospolitej”12. członkowie sWpFG opubli-
kowali również wiele artykułów w prasie, biuletynach sG, materiałach pokonfe-
rencyjnych (m.in. IpN), rocznikach i innych publikacja zwartych13.

10 W. Bocheński, Historia Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, Gro-
dzisk Mazowiecki. 6 maja 2012 roku.

11 M.J Rubas, Katyńska lista strat polskich formacji granicznych: żołnierze Korpusu Ochrony 
Pogranicza i funkcjonariusze Służby Granicznej pomordowani i zaginieni na wschodzie na prze-
łomie lat 1939/1940. Warszawa 2000.

12 M.J Rubas, Oni strzegli granic II Rzeczypospolitej : relacje i wspomnienia żołnierzy K.O.P. 
i funkcjonariuszy, s.G. Warszawa 2002.

13 W. Bocheński, Józef Bocheński – komisarz SG. Almanach Muszyny 2009.
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W latach 2004-2011 stowarzyszenie wydało cztery numery Jednodniówki 
„ślady pamięci”14 poświęcone historii i tradycjom Korpusu Ochrony pogranicza 
i straży Granicznej II Rp.

W 2007 roku sWpFG przekazało straży Granicznej listę strat żołnierzy KOp  
i sG zamordowanych przez NKWD na Kresach i w trakcie likwidacji w 1940 roku 
obozów jenieckich, której część posłużyła do sporządzenia wykazu osób do po-
śmiertnych awansów.

podsumowując należy stwierdzić, że działalność stowarzyszenia Weteranów 
polskich Formacji Granicznych spełnia niezwykle ważną rolę w popularyza-
cji wiedzy, niekiedy zapomnianej, o tradycjach polskich formacji granicznych. 
Krzewienie tej wiedzy jest konieczne, gdyż ludzie którzy zajmowali się ochroną 
granic naszego kraju zasługują na pamięć i uznanie, zwłaszcza za trud i poświęce-
nie włożone w obronę rubieży Rzeczpospolitej.

* * *

streszczenie: swoje statutowe cele stowarzyszenie realizuje zwłaszcza poprzez upamięt-
nianie miejsc walki oraz troskę o cmentarze wojenne żołnierzy i funkcjonariuszy poległych  
w ochronie nienaruszalności naszych rubieży. Bierze także udział w organizowaniu uroczysto-
ści rocznicowych, upamiętniających walki prowadzone w ochronie ojczystych granic. ponadto 
stowarzyszenie wspiera i inspiruje wydawanie publikacji naukowych i popularyzatorskich. 
Zajmuje się organizowaniem poszukiwań wszelkich materiałów związanych z ochroną granicy 
oraz przechowywaniem i eksponowaniem ich w archiwach i izbach pamięci (mowa tutaj o m.in. 
o dokumentach, zdjęciach, znakach graficznych).

słowa kluczowe: stowarzyszenie, statut, weterani, polskie formacje graniczne, honorowy 
znak.

summary: Its statutory objectives of the Association pursues in particular through the 
commemoration of the battle sites and war cemeteries care for soldiers and officers killed in 
protecting the integrity of our borderlands. Is also involved in organizing the celebrations com-
memorating the struggle carried out in the protection of native boundaries. In addition, the 
Association supports and inspires the publication of scientific and outreach. Organizes research 
all materials related to border protection and storage and display of them in the archives and 
storage chambers (this refers to, inter alia, on the documents, photographs, logos.

Keywords: Association, statute, veterans, polish border formations, honorary sign.

14 M.J Rubas, Ślady pamięci, 80 rocznica powstania KOP: jednodniówka. Warszawa 2004.
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WYBRANE PROBLEMY TWORZENIA  
I FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI 

TRZECIEGO SEKTORA

SELECTED PROBLEMS OF CONTEMPORARY CREATION  
AND FUNCTIONING OF THE THIRD SECTOR ORGANIZATIONS

Wstęp

Współczesny model państwa zakłada jego podział na trzy sektory: sektor pań-
stwowy (publiczny), odpowiedzialny za funkcjonowanie i administrowanie pań-
stwem; sektor prywatny, definiowany jako zakres interesu, posiadania osób fizycznych 
i prawnych nakierowany na osiągnięcie zysku; sektor trzeci, czyli przede wszystkim 
organizacje społeczne oraz różnego typu zrzeszenia osób fizycznych i inne osoby 
prawne nie zorientowane na zysk podczas wypełniania swoich statutowych zadań.

często powtarzaną opinią jest stwierdzenie, iż: „trzeci sektor zaczyna się tam, 
gdzie kończą się granice działania pozostałych dwóch”. Należy je uznać za stwier-
dzenie bardzo nie ostre i nie definiujące problematyki ani autentycznego zakresu 
działania tego sektora ani możliwych form działania, szczególnie na styku z pozo-
stałymi dwoma sektorami. ponadto, przyjęcie takiego punktu widzenia jest nie-
zwykle niebezpieczne zarówno dla ustawodawcy jak i przedsiębiorców. Może ono 
mylnie zdeterminować pogląd, iż problemy trzeciego sektora nie są problemami 
pozostałych, co stanowi nieprawdę.

Niniejsza praca ma na celu zlokalizowanie, zdiagnozowanie i zaproponowa-
nie rozwiązań dla zaistniałych problemów w obszarze obowiązujących rozwiązań 
prawnych dotyczących rejestrowanie, organizacji i działania trzeciego sektora jako 
takiego, jak również w obszarze współdziałania z sektorem prywatnym i państwo-
wym/samorządowym. W pracy zastosowano metodę analizy materiałów zasta-
nych: przepisów prawa i literatury przedmiotu oraz wykorzystano badania własne 
(wywiady indywidualne pogłębione) w środowisku organizacji pozarządowych 
oraz badania autorów w ramach większych projektów.
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1. Definicja organizacji trzeciego sektora

Konstrukcja definicji organizacji trzeciego sektora jest bardzo trudna. Ogromna 
liczba jednostek, ich zróżnicowana specyfika, często wykraczająca swym zasię-
giem poza ramy czysto prawne, które odnoszą się przede wszystkim do sektora 
non-profit (dalej: NGO), a nie całości trzeciego sektora, zmusza nas do podjęcia się 
opisania organizacji trzeciego sektora w oparciu o poniższe punkty:

a) Ludzie i wkład pracy – zasób ludzki organizacji trzeciego sektora jest za-
sadniczym budulcem organizacji. często w oparciu o pracę dobrowolną, 
wolontariat, organizacje te mają okazję do realizacji przyjętych celów, dla 
których zostały powołane;

b) Zasoby wiedzy – chodzi tu o tak zwane „know-how”, czyli umiejętności, jak 
efektywnie można dążyć do realizacji swoich celów. W tym aspekcie chodzi 
tu o wszelką wiedzę związaną z działaniem organizacji trzeciego sektora, 
także tę, która pochodzi z innych sektorów w drodze tzw. transferu wiedzy, 
w tym między innymi marketing, fundraising, księgowość, znajomość pra-
wa, public Relations, Human Resources;

c) Osobowość prawna – może ona pomagać osiągać wyznaczone cele, gro-
madzić majątek potrzebny organizacji. Dla działalności obywatelskiej nie 
jest ona bezwzględnie konieczna, jednak ze względu prawnego niezwykle 
istotna, gdyż: utworzenie fundacji czy stowarzyszenia rejestrowego jest toż-
same z utworzeniem organizacji społecznej zdolnej do podejmowania każ-
dego rodzaju działalności i podejmowania wszelkich zobowiązań wobec 
innych podmiotów i osób. Katalog organizacji trzeciego sektora nie musi 
zatem ograniczać się tylko do tych powyższych prawnych form zrzeszenia 
się, a organizacje tworzone przez obywateli mogą ale nie muszą posiadać 
tej osobowości, jak również nie muszą działać w oparciu o konkretny akt 
wewnętrzny taki jak statut lub przepisy ustawy;

d) Majątek – ze względu na rodzaj działalności i sposoby finansowania dzia-
łalności bieżącej i przyszłej;

e) Organizacja – trzeci sektor działa w oparciu o osoby (obywateli) trwale 
związane wokół realizacji danego celu, stąd identyfikują się z nim i two-
rzą dla jego realizacji coraz to doskonalsze struktury – organizację. stąd 
przybiera ona często dobrze zorganizowaną postać jednostki zdolnej do 
podejmowania się realizacji działań zorientowanych na realizację celu. 
Organizacja to też zbiór składowych takich jak jej nazwa, dorobek itp.1

1 sformułowane w oparciu o: Handbook on Non-profit Institutions in the System of National 
Accounts, Nowy Jork: Departament spraw ekonomicznych i społecznych ONZ 2003.
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W świetle przytoczonych punktów definicję organizacji trzeciego sektora moż-
na zamknąć w poniższych, proponowanych przez autorów ramach: „Organizacja 
trzeciego sektora jest to trwałe zrzeszenie ludzi, posiadających wspólny cel, który 
chcą realizować przy wykorzystaniu wspólnie posiadanych zasobów materialnych 
jak i nie materialnych. Nie musząca przyjmować sformalizowanego charakteru ani 
posiadać osobowości prawnej do realizowania swoich celów.”

1.1.  organizacja trzeciego sektora i problematyka identyfikacji 
         i definiowania jej zadań

Współczesny model państwa wyróżnia trzy sektory społeczeństwa, szerzej: 
pewne zrzeszenia jednostek ze względu na ich cel:

a) sektor państwowy (publiczny), którego celem jest administracja państwa, 
realizacja jego zadań, zapewniania wpływów, dysponowanie budżetem 
państwa i gwarancję ciągłości rządów i prawa,

b) sektor prywatny, którego, co do zasady celem jest dążenie do osiągnięcia 
zysku,

c) trzeci sektor, organizacje społeczne o sformalizowanym i niesformalizo-
wanym charakterze, które poprzez swoją naturę nie można skwalifikować 
powyżej.2

taki podział zamyka definicję nowoczesnego państwa w segregacji poszczegól-
nych jego sektorów ze względu, na determinujące je: poszczególne zadania, cele  
i priorytety. podział taki nie budzi przeciwskazań, a wręcz w sposób krótki, a zarazem 
wyczerpujący determinuje poszczególne grupy interesów. Zamknięcie całości inte-
resów istniejących w prezentowanym modelu państwa zawsze rodzić będzie pewne 
wątpliwości i chęć zaaplikowania dodatkowych grup do zaprezentowanego podziału.

często do klasycznego, a zatem trójstopniowego podziału - dodaje się czwar-
ty sektor – inicjatywę obywatelską (Ryc. 1).3 Klasyfikuje się go jako wszelki prze-
jaw spontanicznego, bezpłatnego, a także zorganizowanego łączenia się obywa-
teli w celu osiągnięcia jakiegoś ważnego z punktu widzenia społeczeństwa celu. 
przykładem takiego działania może być: obywatelska inicjatywa ustawodawcza4, 
forsowanie projektów lokalnych czy tych związanych z budżetem partycypacyj-
nym lub konsultacjami społecznymi w gminach i powiatach.5 Możemy wskazać, iż 

2 etzioni A., A Comparative Analysis of Complex Organizations: On Power, Involvement and 
their Correlates, Nowy Jork: The Free press of Glencoe 1961.

3 priller e., Zimmer A. (red.), Der Dritte Sektor international: mehr Markt – weniger Staat?, 
Berlin: sigma 2001.

4 podstawa: Dz.U. z 1999 r. Nr 62 poz. 688.
5 podstawa: Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95.
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potocznie czwarty sektor jest to powszechne wyrażenie sprzeciwu, obawy, jak rów-
nież może to być szeroko rozumiany tzw. czyn społeczny.

Należy wskazać na konkluzję, iż bardzo trudno jest postawić widoczną barierę 
oddzielającą trzeci i czwarty sektor. Ze względu na powszechnie występującą zbież-
ności interesów i zajmowanie się sprawami bliskimi społecznie. Wyróżnikiem mię-
dzy trzecim a czwartym sektorem jest pewna spontaniczność działania. Wystarczy 
przejaw trwałego zorganizowania grupy aby podważyć jej kwalifikację. Inicjatywa 
obywatelska będzie cechowała się zatem pewnym brakiem usystematyzowa-
nia, stosunkowo krótkim czasem działania i pozbawieniem cech organizacji oraz 
przedsiębiorcy, a i choćby wypisywała się w ramy celowe, któregoś w sektorów. Ich 
działanie stanowi zatem spontaniczne remedium na problem społeczności. często 
to właśnie krótkotrwała inicjatywa może dawać zalążek do powstawania organi-
zacji trzeciego sektora, które w sposób bardziej zorganizowany zajmować się będą 
walką z problemem. powstaje tutaj problem identyfikacji powstałego ruchu spo-
łecznego jako organizacji trzeciego sektora. Gdyż pojęcie organizacji społecznych 
wciąż jest nisko rozpoznawalne. Mimo wykładniczego wzrostu ilości informacji  
i programów edukacyjnych.

Ryc. 1. Model podziału państwa na cztery sektory.
Źródło: opracowanie własne.
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przez zaistniałe nieścisłości często organizacje pozarządowe mają proble-
my z identyfikacją swoich celów i płaszczyzn na których powinny funkcjonować. 
prowadzi to do doboru nieskutecznych narzędzi, w konsekwencji do nieefektyw-
nego działania. Naturalna ekspansja trzeciego sektora dąży do wypracowania po-
jęcia tzw. przedsiębiorstwa społecznego.6 coraz częściej inicjatywę obywatelską 
i organizacje trzeciego sektora, czyli organizacje pozarządowe kwalifikuje się – ze 
względu na podobne cele działania – jako społeczeństwo obywatelskie, czyli po-
łączenie trzeciego i czwartego sektora. Model ten zakłada demontaż systemu pań-
stwa opiekuńczego na poczet państwa złożonego z powszechnych i samodzielnych 
indywidualności, które pozornie przybiera formę modelu samorządności, a fak-
tycznie stanowią pracę na rzecz rozwoju trzeciego sektora.7 stanowi to podstawo-
wy budulec i narzędzia, które dane dla społeczeństwa powinno samo skutecznie 
rozwiązywać swoje problemy niezależnie od linii przyjętej przez rząd. Jak przy po-
dziale państwa na trzy sektory, tak również i tu, wykształcenie się idei społeczeń-
stwa obywatelskiego jest cechą społeczeństw wysoko rozwiniętych.

2. podstawy funkcjonowania trzeciego sektora w prawie polskim

Używając określenia organizacji trzeciego sektora (Ryc. 2) należy zauważyć, iż 
ustawodawca nie wyróżnia i w żaden sposób nie konkretyzuje legalnej definicji 
organizacji trzeciego sektora. Jest to zrozumiałe ze względu na szerokie i bardzo 
nie ostre pojęcie. Wspomniana definicja pojawia się natomiast pojęcie organizacji 
pozarządowej i została zawarta w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w brzmieniu: „organizacjami poza-
rządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu 
przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby 
prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie 
przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia”.8 W świetle powyższego otrzy-
mujemy jasny wyróżnik odnośnie faktu, iż organizacje te muszą powstać na skutek 
konkretnych przepisów ustaw, a zatem musi istnieć prawna regulacja określająca 
np. tryb powstawania, sposób realizacji celów. Ustawodawstwo w tej materii jasno 
wskazuje, iż przedmiotem regulacji nie są grupy niesformalizowane i poprzez to 
nie traktuje ich jako organizacji społecznych. tym samym wyklucza z ich gro-
na, mimo pożyteczności społecznej, organizacje trzeciego sektora, które działa-

6 Defourny J., Od trzeciego sektora do przedsiębiorstwa społecznego. [w:] Wygnański J. J. 
(red.), Przedsiębiorstwo społeczne. stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.

7 paweł stefan Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie. Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika, toruń 2012, s. 165-171.

8 Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873.



JeRZY KAWA, tOMAsZ OpAR38

ją nieformalnie i nie są zarejestrowane. Za ustawodawcą przemawiają istniejące 
ewentualne trudności w egzekwowaniu od nich odpowiedzialności i identyfikacji 
struktur. przeciw: możliwy pozytywny wpływ na społeczeństwo. Mimo to niefor-
malne grupy wpisujące się w ramy organizacji trzeciego sektora funkcjonują, choć 
organizacje społeczne tworzą jego trzon w polsce ze wyglądu na posiadaną osobo-
wość prawną oraz wyrażenie ustawą podstawy do ich tworzenia i funkcjonowania.

Naturalnie mówiąc o regulacjach prawnych odnoszących się do trzeciego sek-
tora należy nadmienić obligatoryjnie, iż Konstytucja Rzeczy pospolitej polskiej  
z 2 Kwietnia 1997 r. gwarantuje wolność zrzeszania się, a zatem również tworze-
nia organizacji społecznych. Zasada wolności zrzeszania się zawarta jest w Art. 589 
nadmienionej ustawy zasadniczej, w brzmieniu:

1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.
2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne  

z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania ta-
kiego zrzeszenia orzeka sąd.

3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej 
rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.

Z zawartej w powyższym akcie prawnej zasady wolności zrzeszeń należy wy-
nieść, iż ustawodawca w sposób jednoznaczny daje obywatelom nienaruszalne 
prawo do zrzeszania się, a zatem organizowania w grupy i dążenia do wspólnych 
celów, o ile nie są sprzeczne ze ustawą szczególną. Należy nadmienić, iż zakaz taki 
może jedynie dotyczyć w praktyce zrzeszania się w celach terrorystycznych, propa-
gujących nienawiść i systemów wartości z nią związanych (np. faszyzm). prawo te 
zatem nie jest w zasadzie w żaden sposób skrępowane. O możliwości działania lub 
jego zakazie decyduje niezawisły sąd. Należy zatem zauważyć, iż prawo te przysłu-
guje bezwzględnie, mimo woli władzy, która nie może bez przyczyny przewidzia-
nej ustawą zakazać zrzeszania się. W art. 58 Konstytucja Rzeczy pospolitej polskiej 
z 2 Kwietnia 1997 r. wskazuje się także na regulację dla poszczególnych rodzajów 
zrzeszeń. Ze względu na problematykę pracy, należy tylko zaznaczyć, iż obowiązek 
rejestracji, ew. wpisu do rejestru, nie dotyczy tylko fundacji i stowarzyszenia ale 
również innych organizacji określonych ustawą np. klubów sportowych.

Należy również wskazać na dwie niezwykle istotne ustawy, które bezpośred-
nio odnoszą się do najpopularniejszych form działania organizacji trzeciego sek-
tora, czyli: ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach10 oraz ustawa 
z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.11 przytoczone akty prawne stanowią tzw. „kon-
stytucję” poszczególnych form zrzeszeń. Regulują istotne kwestie co do wymogów 

9 Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483.
10 Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104.
11 Dz.U. z 1991 r. Nr 46.
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formalnych, procesu rejestracji, obowiązków i podstaw działania. Do materii ure-
gulowanej powyższymi ustawami, ze względu na istotę pracy, będą czynione po-
wroty i nawiązania.

Ryc. 2. Organizacja trzeciego sektora w polsce.
Źródło: opracowanie własne.

2.1. porównanie sytuacji prawnej wybranych organizacji trzeciego sektora

celem poczynienia stosownego wstępu do dokładniejszej analizy problema-
tyki organizacji społecznej w polsce a w szczególności pozycji stowarzyszenia  
i fundacji w tymże zestawieniu, posłużę się przykładem: nieformalnego zrzesze-
nia, stowarzyszenia zwykłego, stowarzyszenia rejestrowego i funkcji.

2.2. pozycja stowarzyszenia zwykłego a grupa nieformalna

stowarzyszenie zwykłe jest to stowarzyszenie o celach niezarobkowych, nie 
mające osobowości prawnej i działające w oparciu o uproszczone zasady wzglę-
dem stowarzyszenia rejestrowego. Jest to jednostka samorządna a przynależność 
do niego jest dobrowolna. podstawą jego działania jest art. 40 ust. 1 prawo o stowa-
rzyszeniach oraz zasada wolności zrzeszania się wynikająca wprost z konstytucji 
Rzeczypospolitej polskiej.
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tabela 1. Wybrane problemy w funkcjonowaniu i tworzeniu stowarzyszeń.

Fundacja stowarzyszenie 
rejestrowe

stowarzyszenie 
zwykłe

nieformalne 
zrzeszenie

podstawa 
prawna

Ustawa z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o 
fundacjach

Ustawa z 7 
kwietnia 1989 
r. – prawo o 
stowarzyszeniach

Ustawa z 7 
kwietnia 1989 
r. – prawo o 
stowarzyszeniach

prawo do 
zrzeszania 
wynikające 
z ustawy 
zasadniczej

Osobowy 
wymóg 
formalny

brak1 Komitet 
założycielski min. 
15 os.

Komitet 
założycielski min. 
3 os.

brak

Działa na 
podstawie 
wewnętrznej 
regulacji

tak / statut tak / statut tak / Regulamin Działalność nie 
uregulowana 

Osobowość 
prawna

tak tak Nie Nie

Obowiązkowy 
wpis do 
Krajowego 
Rejestru 
sądowego

tak tak Jedynie wpis do 
ewidencji starosty

przez swoją 
naturę nie 
wymaga żadnej 
rejestracji

Możliwość 
otrzymywania 
grantu i jego 
realizacji

tak tak Uzależnione od 
grantodawcy2

Uzależnione od 
grantodawcy

Możliwość 
otrzymania 
darowizny, 
nabycia lokalu, 
otrzymania 
spadku

tak tak Nie Nie

Możliwość 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej

tak tak Nie Nie

Możliwość 
odpłatnej 
dzielności 
statutowej

tak tak Nie Nie

1 Jedyną obligatoryjną osobą przy zakładaniu fundacji jest fundator, zarząd może działać jedno-
osobowo i może pełnić tę funkcje fundator. przy czym należy wskazać na spór i rożną praktykę są-
dów rejestrowych.

2 Grant nie przybiera formy bezpośredniej dotacji na rachunek organizacji a pewnej pomocy 
w organizacji projektu, dostarczenia pewnych środków, opłacenie szkoleń, wyjazdów itp.

Źródło: opracowanie własne.
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swoiste uproszczenie procesu rejestracji polega na obniżeniu wymogów oso-
bowych w stowarzyszeniu do 3 osób, które uchwalają w tym minimalnym gronie 
regulamin stowarzyszenia i informują o tym organ nadzorujący, starostę powiato-
wego. stworzenie i uchwalenie regulaminu ma charakter konstytutywny i od tego 
momentu stowarzyszenie zwykłe powstaje, a może prowadzić swoją działalność  
z chwilą powiadomienia o fakcie założenia organ nadzorujący, starostę powiato-
wego, o ile sąd na wniosek tego organu nie zakazał jego działalności.12

przedmiotowa organizacja nie jest wpisana do Krajowego Rejestru sądowego 
ani ewidencji. Z tego też względu nie posiada osobowości prawnej. Wpis do ewi-
dencji starosty ma charakter informacyjny. Nie ma swojej doniosłości prawnej. 
Organ nadzorczy może ale nie musi prowadzić takiej ewidencji. Ustawodawca de-
terminuje, iż stowarzyszenia zwykłe nie mogą łączyć się w związki stowarzyszeń. 
Jego członkami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. stawia to utworzone stowarzy-
szenie niemal na równi z nieformalną grupą, która nie rejestruje w żaden sposób 
swojej dzielności. Bardzo trudno, poza pewną oficjalnością działania i prestiżem 
wynikających z zalegalizowania swojego działania, dostrzec pozytywy i zachętę do 
ewidencjonowania swojej dzielności w tej formie (tab. 1). pomijając wspomnia-
ny wcześniej znacząco uproszczony tryb rejestracji stowarzyszenie, niezwykle do-
tkliwy jest sposób pozyskiwania funduszy na swoją działalność. stowarzyszenie 
zwykłe jak i grupa nieformalna nie mogą przyjmować darowizn, spadków i zapi-
sów oraz otrzymywać dotacji, grantów. Należy wskazać, iż do przytoczonych wyżej 
źródeł finasowania należy wpisać także ofiarność publiczną, a zatem stowarzysze-
nie zwykłe nie może też pozyskiwać środków majątkowych również z tego źródła. 
Nie możemy też w żadnym wypadku mówić o możliwości prowadzenia dzielno-
ści gospodarczej. Jedyną prawnie dopuszczalną możliwością jest ustanowienie we-
wnętrznej składki członkowskiej. stąd majątkiem stowarzyszenia zwykłego może 
być jedynie majątek wnoszony składką przez jego członków. Z tego też powodu 
zakres działania stowarzyszenia jest znacząco ograniczony i niemalże zrównany 
z grupami nieformalnymi. podobnie jak w przypadku tych wspomnianych grup, 
chcąc realizować grant, stowarzyszenie zwykłe musi znaleźć organizację patro-
nacką, a zatem taką, która użyczy im osobowości prawnej i będzie ich partnerem  
w działaniu. powraca tu problem niemożności zrzeszania się tych stowarzyszeń 
w większe grupy, bądź przynależności do stowarzyszenia posiadającego taką oso-
bowość prawną. W sposób znaczący ogranicza to samodzielność tych organizacji. 
Można przyjąć pogląd, iż jest to koszt uproszczonego postępowania rejestrowe-
go, a także swoistego braku odpowiedzialności za zobowiązania stowarzyszenia, 
ponieważ członkowie muszą działać w gruncie rzeczy jako osoby fizyczne dzia-
łające w swoim własnym imieniu na rzecz stowarzyszenia, do którego dobrowol-

12 paweł suski, Stowarzyszenia i Fundacje. Lexix Nexis, Warszawa 2008, s. 301-303.
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nie należą.13 tych czynności nie należy mylić z reprezentacją stowarzyszenia do 
celów takich jak zawarcie umowy partnerskiej, czy dokonywania prostych czyn-
ności życia codziennego na rzecz stowarzyszenia, np. zakupów. Istotną kwestią 
jest również niemożliwość przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe. 
Ustawodawca nie przewidział takiej możliwości. stąd nie ma jasnego zakazu ale 
też nie istnieje żadna procedura na to pozwalająca. chcąc zmienić sposób i profil 
działalności musimy zarejestrować nowe stowarzyszenie rejestrowe.

Mówiąc o problemach wynikających z braku osobowości prawnej, należy 
wskazać na spór doktrynalny, który wyraża pogląd, iż stowarzyszenia zwykłe są 
ułomnymi osobami prawnymi.14 przyznanie otwartej racji temu twierdzeniu sta-
nowiłoby zasadniczy wyróżnik pomiędzy stowarzyszeniem zwykłym a nieformal-
ną grupą, albowiem ułomne osoby prawne mogą posiadać cechy osób prawnych,  
a zatem: posiadać struktury organizacyjne, odrębnego majątku, zdolność bycia 
podmiotem praw i obowiązków materialnoprawnych, mają też zdolność proceso-
wa i odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania. stosowne sprecyzowanie 
przez ustawodawcę i jednoznaczne określenie przynależność stowarzyszeń zwy-
kłych do tej grupy mogłaby zdecydowanie odróżnić tę instytucję od nieformalnych 
zrzeszeń. Najważniejsze w przytoczonym kontekście powinna być zdolność proce-
sowa. Jednakże 3 maja 2012 r. roku weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego 
zgodnie z którą uchylony został art. 64 § 2 k.p.c. w brzmieniu: „Zdolność sądową 
mają także organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowią-
zujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej”.15 Nowelizacja od-
biera prawo procesowe organizacjom o ułomnej osobowości prawnej. Natomiast 
prawo do bycia stroną w postępowaniu administracyjnym stowarzyszenie zwykłe 
otrzymuje w art. 29. k.p.a. w brzmieniu: „Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby 
prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organi-
zacje społeczne – również jednostki nie posiadające osobowości prawnej.”16 W prak-
tyce oznacza to, iż na chwilę obecną bardzo trudno jest liczyć na jednoznaczne za-
liczenie do kręgu ułomnych osób prawnych stowarzyszenia zwykłego, a jednocze-
śnie widoczne odróżnienie ich od nieformalnych grup. przyznanie mu tego statu-
su gwarantowałoby szereg profitów wynikających z rejestracji, chodzi tu między 
innymi o prawo do obrony własnych interesów i celów społecznych, do których re-
alizowania został one powołane.

13 pogląd wyrażony mi. na łamach portalu: http://poradnik.ngo.pl/. 
14 paweł suski, op. cit., s. 297-301.
15 Dz.U. z 2011 r. Nr 233 poz. 1381.
16 Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168.
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2.3. stowarzyszenie rejestrowe jako podstawowa jednostka trzeciego sektora 
       w prawie polskim

Ze względu na brak osobowości prawnej stowarzyszenia zwykłego, a zatem 
brak możliwości działania w szerokim spectrum, w szczególności w serze finaso-
wania swojej dzielności, podstawową jednostką budulcową polskiej sfery trzeciego 
sektora i organizacji publicznych są stowarzyszenia rejestrowe. stowarzyszenie te 
działa podobnie do spółek kapitałowych poprzez swoje organy, przy czym obli-
gatoryjnym organem jest zarząd i komisja rewizyjna. Zasady funkcjonowania 
stowarzyszenia określa wewnętrzny akt prawny, którym jest statut. Do powołania 
stowarzyszenia odmiennie niż w wypadku stowarzyszenia zwykłego potrzebne 
jest 15 osób, o pełnych zdolnościach do czynności prawnych. Do ich obowiązków 
należy powołanie uchwałą zarządu i komisji rewizyjnej, przyjęcie uchwały o utwo-
rzeniu stowarzyszenia i uchwalenie statutu. stowarzyszenie zyskuje swoją osobo-
wość prawną z chwilą wpisania do KRs przez właściwy sąd rejestrowy. Moment 
wpisu ma charakter konstytutywny dla powstającego stowarzyszenia i dopiero od 
tej chwili może nieskrępowanie działać. proces rejestracji trwa średnio od 1 do 3 
miesięcy, co uniemożliwia natychmiastowe podjęcie działania.

Oprócz uzyskania numeru Krajowego Rejestru sądowego, należy również za-
uważyć, iż stowarzyszenie posiada własny numer NIp i powinno posiadać własny 
rachunek bankowy. przedstawione powyżej aspekty potwierdzają tezę, iż postępo-
wanie w przypadku stowarzyszeń rejestrowych jest bardziej skomplikowane niż w 
przypadku ich zwykłej odmiany (tab. 1). stowarzyszenia mają prawo do prowa-
dzenia dzielności gospodarczej, przyjmowania darowizn, spadków i zapisów oraz 
otrzymywać dotacje i granty, mają możliwość korzystać również z ofiarności pu-
blicznej. Jako osoba prawna, mają coroczny obowiązek sprawozdawczy, polegają-
cy na przedstawieniu sprawozdania finansowego dla Urzędu skarbowego. Wobec 
powyższego, niezwykle ważne jest, jak dla każdej organizacji społecznej jest za-
chowanie wysokiego poziomu zaufania społecznego wobec organizacji non-profit. 
Niniejsze zagrożenie płynące z braku przejrzystości finasowania i ograniczenia za-
ufania społecznego zostaną rozwinięte przy okazji omawiania fundacji.

Zwrócić uwagę należy, iż wiele osób decyduje się na tę formę działalności wła-
śnie ze względu na uzyskanie osobowości prawnej. Niezrozumiały jednak jest fakt 
ustanowienia wymogu zrzeszenia się minimum 15 osób (3 stowarzyszeń dla związ-
ków stowarzyszeń) aby móc spełnić wymóg formalny rejestracji. Jest to uciążliwe 
w szczególności dla małych stowarzyszeń i organizacji, które bardzo często po-
siłkują się uzupełnianiem listy o przypadkowe osoby. powziąć tu należy polemi-
kę, iż wymóg 15 osobowego składu jest zdecydowanie zbyt wysoki i niepotrzebnie 
różny od tego wyrażonego w wymogach rejestracyjnych stowarzyszenia zwykłe-
go. powstaje też problem egzekwowania składek członkowskich, które występują  
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w statucie od osób, które widnieją jako członkowie stowarzyszenia jedynie na pa-
pierze. Wyrażona w art. 9. ustawy prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. 
zasada w brzmieniu: „Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć sto-
warzyszenie, uchwalają statut i wybierają komitet założycielski.”17 prowadzi często 
do zawyżania ilości osób faktycznie zrzeszonych i działających na rzecz wskazane-
go celu. stanowisko te nie jest w żaden sposób umotywowane w dostępnej litera-
turze. Nie jest też tłumaczone przez ustawodawcę. stąd istnieje ryzyko, iż prawo 
te jest na chwilę obecną odrealnione i działa na niekorzyść autentycznych organi-
zacji. Ze względu na istotne różnice w szczególności na gruncie formalnym, gru-
pa chcąca w jakikolwiek zalegalizować swoje działanie i nabyć osobowość prawną,  
a licząca mniej niż 15 osób nie ma, poza założeniem fundacji, możliwości efektyw-
nego działania. Jednak samoistny cel powstania fundacji i osoba fundatora to in-
stytucje, które nie muszą pokrywać się z interesem osób pragnących zrzeszyć się  
w jakimś celu. Bronić tego poglądu można poprzez wyrażenie, iż „Podejmując de-
cyzję, który rodzaj stowarzyszenia chce się założyć, trzeba wziąć pod uwagę swoje 
potrzeby i zasoby.”18, który został sformułowany przez wiodący portal świadczą-
cy pomoc powstającym organizacjom pozarządowym. stąd za wyrażonym sądem, 
należy uznać, iż w myśl za ustawodawcą dopiero 15 osób stanowi kapitał ludzki, 
który pozwala na skuteczną realizację znacznych przedsięwzięć.

szukając stosowanego rozwiązania dla powyższego problemu należy zauwa-
żyć, iż stowarzyszenie rejestrowe podobnie do fundacji działa poprzez swoje or-
gany i posiada osobowość prawną. Zarząd w fundacji może działać jednoosobo-
wo i łączyć się z osobą fundatora o ile statut tak stanowi. tej zasady nie moż-
na asymilować względem stowarzyszenia, gdyż przeczy to jego naturze zrzeszenia  
i prowadziłoby do kuriozalnej sytuacji, gdzie stowarzyszenie mogłoby działać li-
cząc nieoficjalnie jedną osobę i działać jednoosobowo. przy czym wskazać należy, 
iż powyższy są budzi kontrowersje i trwa spór czy zarząd w organizacjach społecz-
nych, a zatem fundacjach nie powinien być organem kolegialnym, liczącym wię-
cej niż jedną osobę. przedstawiony fakt zostanie poruszony później, które zostanie 
opisane w kolejnym rozdziale.

3. problematyk tworzenia i funkcjonowania fundacji w prawie polskim

Fundacja do swojego powstania potrzebuje osoby fundatora bądź fundatorów, 
którzy na wskazany przez siebie cel działania przeznaczą określone środki i powoła-
ją fundację aktem fundacyjnym sporządzonym przez notariusza oraz uchwalając jej 
statut, powołując zarząd. Właściwy sąd rejestrowy po otrzymaniu kompletu wyma-

17 Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.
18 http://poradnik.ngo.pl/x/895849 (dostęp:15 lutego 2015 r.).



WYBRANe pROBLeMY tWORZeNIA I FUNKcJONOWANIA WspÓŁcZesNeJ ORGANIZAcJI... 45

ganych dokumentów wpisuje organizację do Krajowego Rejestru sądowego.19 proces 
rejestracji trwa średni 3 miesiące co uniemożliwia natychmiastowe podjęcie działań.

Fundacja, jak i stowarzyszenie dział poprzez swoje organy, organem obliga-
toryjnym jest zarząd, fakultatywnym – komisja rewizyjna. przy pojęciu fundacji 
nie funkcjonuje pojęcia członka fundacji odmiennie niż przy stowarzyszenia.20 
poprzez wyrażany pogląd, iż osoba fundatora może być jednocześnie osobą pre-
zesa zarządu i w sposób jednoosobowy podejmować decyzje i sprawować władzę 
przyjęło się, iż fundacja może działać w całości z jednej osoby, o ile statut na to po-
zwala. przykładem takich zapisów mogą być te zawarte w statucie Ast Fundacja 
na Rzecz Zwierząt Niechcianych §18 pkt. 1, w brzmieniu: „Zarząd Fundacji zwa-
ny dalej Zarządem może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Zarząd jednooso-
bowy tworzy Prezes Fundacji zwany dalej Prezesem.”21, czy też statut organizacji 
pLessIANA – Fundacja na rzecz kultury, który w §18 pkt 2 stanowi: „Zarząd 
Fundacji jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu Fundacji”.22 Mimo, iż w usta-
wie z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach użyto określeń w art. 5 ust. 1 zd. „organizacji 
zarządu” oraz o jego „członkach”, co wyraźnie wskazuje liczbę mnogą, a zetem 
kolegialność organu. potwierdza ten sąd Najwyższy w postanowieniu z 8 grud-
nia 1992 r. stanowiący, iż: „zarząd fundacji jest organem kolegialnym”.23 Wyrok 
sądu najwyższego z 8 grudnia 1992 r. jest zatem konstrukcyjny dla oceny statutu. 
Jednak, jak udowodniono na przykładzie wybranych statutów, kwestia podejścia 
do kolegialności i sprawowania władzy w fundacjach jest uzależniona od podej-
ścia właściwego miejscowo sądu rejestrowego. Brak jednoznacznego uregulowania 
tej kwestii i przyzwolenie na funkcjonowanie takich statutów może być wynikiem 
niedokładności pracy sądów rejestrowych lub jej powierzchowność, która skupia 
się na innych elementach statutu jak np. sposób powołania organów, oznaczenie 
czasu na jaki fundacja została powołana lub innych wymogach formalnych.

Wskazać tu należy, iż jednoosobowa fundacja naturalnie budzi podejrzenie  
i wpływa na powielanie brutalnych sądów rzeczywistości funkcjonowania orga-
nizacji non-profit, których jednym z najważniejszych kapitałów jest zaufanie spo-
łeczne. stąd liczne kontrowersje budzi sposób finansowania sowich działań i wy-
datkowania środków przeznaczonych na realizacje celów. Ustawodawca przyznaje 
fundacji prawo do prowadzenia dzielności gospodarczej, mogą również: przyjmo-
wać darowizny, spadki i zapisy oraz otrzymywać dotacje i grantów. Fundacje mogą 

19 paweł suski, op. cit., Rozdział XVIII i XX.
20 paweł suski, op. cit., Rozdział XIX.
21 http://fundacja-ast.pl/pl/fundacja/statut (dostęp:15 lutego 2015 r.).
22 http://www.plessiana.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55 (do-

stęp:15 lutego 2015 r.).
23 I cRN 182/92, OsNc 1993 poz.139.
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korzystać również z ofiarności publicznej.24 Organizacja społeczna może również 
prowadzić działalność w granicach tzw. odpłatnej dzielności statutowej, która mie-
ści się w granicach kosztów ponoszonych na realizację jakiegoś działania mieszą-
cego się w jej celach. Fundacje, tak jak wszystkie osoby prawne, w tym stowarzy-
szenia rejestrowe ma coroczny obowiązek sprawozdawczy, polegający na przedsta-
wieniu sprawozdania finansowego dla Urzędu skarbowego. Jest to niezwykle waż-
ny element dzielności organizacji. W szczególności ze względu na utrzymywanie 
zaufania społecznego, gdyż należy zauważyć iż środki pozyskane przez fundacje 
mogą służyć rozmaitym celom, w tym własnym, jak np. wewnętrznej administra-
cji. sprawozdania te nie są przejrzyste i zrozumiałe dla osób niewtajemniczonych. 
Dodatkowo ograniczają się do minimalnej zawartości wymaganej przez Urząd 
skarbowy. Wymogi te zostały zawarte w Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości 
z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności funda-
cji.25 W tych warunkach bardzo łatwo o powielanie się stereotypu, iż organizacje 
trzeciego sektora, a w szczególności fundacje służą przede wszystkim celom ich 
fundatorom, bądź członkom zarządu. W polsce nie praktykuje się dobrej prakty-
ki tworzenia i analizowania ratingu fundacji. Dobrym przykładem jest tutaj orga-
nizacja charity Navigator, założona w 2001 roku, która pomaga w ocenie skutecz-
ności działalności organizacji społecznych, działalności charytatywnych na terenie 
stanów Zjednoczonych Ameryki północnej. Obecnie ich ocenie podlega blisko 
7.000 organizacji pozarządowych. Ich oceny pomagają w szybki i przystępny spo-
sób zaprezentować wydatkowania fundacji a przez to ocenę jej wiarygodności.26 
Zaproponowane rozwiązanie wydaje się niezwykle sensowne wobec kolejnych afer 
związanymi z majątkami fundacji.27 Również ze względów etycznych warto zapro-
ponować takowy „przejrzysty przystępny nadzór”.

4. Istota partnerstwa jako formy działania organizacja trzeciego sektora
4.1. Dynamika i wybrane cechy rozwoju trzeciego sektora w polsce

pomimo skomplikowania i niejednoznaczności przepisów prawnych opisują-
cych tworzenie i funkcjonowania organizacji trzeciego sektora można zaobser-
wować dynamiczny wzrost znaczenia organizacji pozarządowych, szczególnie  
w okresie po wejściu polski do Unii europejskiej (tab. 2).

24 paweł suski, op. cit., Rozdział XXI.
25 Dz.U. 2001 Nr 50 poz. 529.
26 https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.view&cpid=628 (dostęp:15 lu-

tego 2015 r.).
27 Dla przykładu: Fundacja „Maciuś”: 200 tys. zł dla dzieci, 5 mln do szwajcarii (http://www.

wprost.pl/ar/392273/Fundacja-Macius-200-tys-zl-dla-dzieci-5-mln-do-szwajcarii/), czy „Afera 
w Fundacji Jaś i Małgosia.” (http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3523587,afera-w-fundacji-jas-
i-malgosia-maja-oddac-prawie-15-mln,id,t.html?cookie=1) (dostęp:15 lutego 2015 r.).
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Na koniec roku 2004 liczba stowarzyszeń (i innych organizacji społecznych) 
oraz fundacji wynosiła odpowiednio 66,6 tys. i 7,7 tys. jednostek zarejestrowanych 
w systemie ReGON. W ciągu dziesięciu lat liczba zarejestrowanych organizacji 
wzrosła do 106,3 tysiąca stowarzyszeń oraz do 18,2 tys. fundacji. Oznacza to tem-
po wzrostu liczby tych organizacji odpowiednio o 37,4 i 57,7 procent. Dla porów-
nania, liczba spółek handlowych w tym okresie rosła w tempie 44,7%, natomiast 
liczba osób, które zdecydowały się prowadzić własną działalność – tylko o 6,8%. 
Oznacza to, że występuje obecnie w polsce tendencja do gromadzenia się polaków 
w ramach większych organizacji, niezależnie od podejmowanego celu: komercyj-
nego lub uspołecznionego. tendencja ta jest na tyle silna, że utrudnienia prawne  
w zakładaniu i prowadzeniu działalności w ramach stowarzyszeń i fundacji zdają 
się nie stanowić przeszkody większej niż to ma miejsce w przypadku prawa han-
dlowego w odniesieniu do spółek handlowych.

Zarysowany obraz nie jest jednoznaczny. W tym samym okresie wielkimi prze-
granymi formami pracy zespołowej okazały się przedsiębiorstwa państwowe, czę-
sto bardzo duże oraz spółdzielnie. W przypadku przedsiębiorstw państwowych 
sytuacja zdaje się być oczywistą i można przyjąć, że stanowi ona konsekwencję 
przemian ustrojowych podjętych na koniec 1989r. Liczba przedsiębiorstw uję-
tych w statystyce GUs, które jeszcze utrzymują status państwowych spadła z 1306 
jednostek organizacyjnych na koniec roku 2004 do 163 jednostek działających  
w dniu 30 czerwca ubiegłego roku, a dynamika ich spadku w tym okresie wyniosła 
-701,2%. W odróżnieniu od przedsiębiorstw państwowych spółdzielnie stanowią 
jedną z form własności prywatnej. składają się na nie modne ostatnio spółdzielnie 
socjalne, tworzone w wyniku realizowanej polityki społecznej wobec osób zagro-
żonych, jak również spółdzielnie o wieloletnim stażu, np. spółdzielnie spożywców 
społem, spółdzielnie mieszkaniowe, Gsy i inne28. W omawianym okresie liczba 
spółdzielni utrzymywała się na prawie nie zmienionym poziomie, odnotowując 
jednak niewielki spadek, z 18,4 tys. jednostek w roku 2004 do 17,6 tys. jednostek  
w roku 2014. Dynamika spadku w całym okresie wyniosła -5%. Za przyczynę 
spadku liczby spółdzielni uważa się kłopoty zarządów spółdzielni i ich członków 
do przystosowania się do warunków rynkowych po wejściu transformacji ustro-
jowej, a w przypadku spółdzielni pracy inwalidów – stopniowa utrata warunków 
preferencyjnego działania.

stowarzyszenia i fundacje tworzą trzon trzeciego sektora, a wraz ze spółdziel-
niami pokazują skalę obecności społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej 
polsce. W 2014 roku stanowiły one 3,5% wszystkich podmiotów (142,0 tys. jedno-
stek) osiągając wzrost tego udziału w stosunku do roku 2004 o 0,9% oraz dynami-
kę wzrostu „czwartego” sektora o 34,7%. Oznacza to, że pod względem dynamiki 

28 por. Krajowa Rada spółdzielcza, http://www.krs.org.pl.
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sfera obywatelskiej aktywności stanowi drugi sektor w polsce, a uwzględniając 
udział wśród ogółu podmiotów – trzeci (uwzględniając osoby fizyczne jako osob-
ny sektor, który z udziałem 77% zajmuje pierwszą pozycję, jednak wskutek niskiej 
dynamiki wzrostu (6,8%) jego udział w ciągu dziesięciu lat spadł o 4,9%).

Wysoka dynamika wzrostu sektora obywatelskiego nie przekłada się na jego 
jakość. spadek liczby spółdzielni oznacza, że w warunkach rynkowych przegry-
wają one z konkurencją. W przypadku stowarzyszeń i fundacji sytuacja jest pozor-
nie inna, jednak informacje o kondycji ekonomicznej i o zasobach pracy również 
poddaje w wątpliwość rejestrowany trend ich wzrostu. Dostępne dane pokazują 
wysoką zależność organizacji pozarządowych (NGO) od sektora publicznego29. 
Decyduje o tym suwerenna decyzja tych organizacji, zgodnie z którą ponad 2/3 
spośród nich nie prowadzi działalności gospodarczej i koncentruje się wyłącznie 
na nieodpłatnej działalności statutowej30. Oznacza to, że skuteczność ich oddzia-
ływania wyłącznie lub prawie wyłącznie uzależniona jest od źródeł niezarobko-
wych, w tym od dotacji ze środków publicznych. Natomiast organizacje, które de-
cydują się na prowadzenie działalności gospodarczej celem zdobywania środków 
na działalność statutową jest zdecydowanie mniej i w zależ ności od województwa 
ich ilość waha się od 5% (w kilku województwach) do 10% (województwo mało-
polskie)31.

tabela 2. Dynamika zmian w strukturze liczby podmiotów gospodarki narodowej w okre-
sie 31 XII 2004 – 30 VI 2014.

WyszCzEGÓlnIEnIE
31 
grudnia 
2004

30 
czerwca 
2014

Dynamika 
w % (30 
czerwca 
2014 w 
stosunku 
do 2004)

udział w 
ogółem 31 
grudnia 
2004

udział w 
ogółem 30 
czerwca 
2014

zmiana

(1) (2) (3) (4)=
[(3)-(2)/
(3)]*100%

(5) (6) (7)=
(6)-(5)

przedsiębiorstwa 
państwowe

1306 163 -701,2% 0,037% 0,004% 0,0%

spółki handlowe 220162 398027 44,7% 6,2% 9,7% 3,6%

29 Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2010 r., GUs, Warsza-
wa 2013, s.13 oraz Kawa J., Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu pro-
blemu niskiego poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, [w:] Falej M., Majer p., 
szymańska U., Działalność organizacji pozarządowych – 10 lat doświadczeń pod rządami ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyd. UWM , Olsztyn 2014, s. 55-76.

30 GUs/BDL za 2010 r.
31 Kawa J., Rola i znaczenie… op.cit., str. 68-69.
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spółki cywilne 276897 284771 2,8% 7,7% 7,0% -0,8%
spółdzielnie 18435 17563 -5,0% 0,5% 0,4% -0,1%
Fundacje 7724 18244 57,7% 0,2% 0,4% 0,2%
stowarzyszenia i 
organizacje społeczne

66573 106266 37,4% 1,9% 2,6% 0,7%

Osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą

2763380 2964260 6,8% 77,3% 72,4% -4,9%

pozostałe 222353 304915 27,1% 6,2% 7,4% 1,2%
Ogółem 3576830 4094209 12,6% 100,0% 100,0% 0,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUs.

potwierdzają to dane za lata 2005–2010 ilustrujące źródła finansowania sekto-
ra NGO. W okresie tym zaobserwować można powiększenie udziału funduszy pu-
blicznych w przychodach ogółem sektora pozarządowego z 29% w roku 2005 do 
40% w roku 2010 oraz odpowiadający temu wzrostowi spadek udzia łu pozostałych 
źródeł przychodów, w tym szczególnie z działalności gospodarczej – z 24% w roku 
2005 do 17% w roku 201032. Okres pomiaru danych zbiega się z nasiloną dostęp-
nością środków pomocowych eFs na lata 2007-2013, głównie poprzez program 
Operacyjny Kapitał Ludzki (pO KL). Zwiększony udział środków publicznych  
w finansowaniu sektora NGO należy zatem wiązać z dużą aktywnością NGO-ów 
w pozyskiwaniu środków unijnych oraz ich dalszy wzrost ich aktywności w obsza-
rze polityki społecznej, co odciągało ich uwagę od potrzeby rozwijania działalno-
ści gospodarczej, wymagającej utrzymywania określonego poziomu konkurencyj-
ności. Dostępność tych środków mogła także pozytywnie wpłynąć na wzrost licz-
by organizacji pozarządowych.

Koncentracja na jednym źródle przychodów od napływu środków publicznych 
może jednak stanowić zagrożenie dla całego sektora. chodzi przede wszystkim  
o ciągłość działania w oparciu o fundusze pO KL (np. w przypadku nie otrzyma-
nia środków pomocowych lub ich wyczerpania w związku z zakończeniem okre-
su finansowania). Równie niepokojące jest także uzależnienie tych organizacji od 
drugiej istotnej części finansów publicznych dystrybuowanej poprzez samorządy. 
podlegają one znacznym wahaniom w ślad za kondycją gospodarki oraz zmienia-
jącymi się potrzebami publicznymi. spadki dotacji i innych wydatków publicz-
nych trafiających do organizacji trzeciego sektora mogą okazać się źródłem zała-
mania dużej części prowadzonej działalności statutowej ze szkodą zarówno dla sa-
mych organizacji i ich członków, jak również dla ich beneficjentów.

32 Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2010 r., GUs, Warszawa 
2013, s. 13.
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trzecim zagrożeniem dla organizacji pozarządowych, także związanym z fi-
nansowaniem pochodzącym ze sfery publicznej, jest konieczność koncentracji 
działań na celach wynikających ze strategii instytucji publicznych, samorządo-
wych i programów operacyjnych Ue. Otrzymywanie funduszy publicznych i po-
mocowych uwarunkowane jest przygotowaniem i realizacją projektów, które przy-
czyniają się do realizacji celów wynikających z treści programów operacyjnych  
i lokalnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, strategii polityki społecz-
nej i in., obowiązujących w obsługiwanym regionie. Działalność organizacji po-
zarządowych finansowana przez sferę publiczną sprzyja oczywiście realizacji ce-
lów publicznych nakreślonych w strategiach regionalnych, ale jednocześnie gro-
zi zatraceniem tożsamości tych organizacji i przynajmniej częściowym odejściem 
od celów statutowych. Może to oznaczać odejście organizacji od tych niezaspo-
kojonych i niezaspokajanych przez sferę publiczną potrzeb lokalnych, które za-
łożyciele NGO uznali za ważne podczas zakładania stowarzyszenia czy fundacji.  
W przypadku zaistnienia tego związku przyczynowo-skutkowego organizacje po-
zarządowe stają się przedłużeniem organizacji samorządowych i podwykonawcą 
celów publicznych, a nie ich podmiotem i reżyserem. W tej sytuacji część potrzeb 
publicznych może nadal pozostać nieobsłużona, jeśli tylko nie znajdą one uznania 
u autorów polityk regionalnych.

Drugim czynnikiem wpływającym ujemnie na pracę jednostek trzeciego 
sektora są braki podejścia menedżerskiego ze strony działaczy33. Dość powszech-
na wśród nich jest niska samoocena co do braków w tej dziedzinie. W praktyce 
brak umiejętności menedżerskich wynika ze sposobu powoływania i funkcjono-
wania organizacji pozarządowej opartych o czynnik społeczny – najczęściej grupy 
zapaleńców (stowarzyszenia ukierunkowane na rozwój zainteresowań) lub grupy 
zmuszone do obrony swoich interesów (np. tak powstają i funkcjonują organizacje 
osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub ofiary alkoholizmu). po wyczerpaniu 
lub zrealizowaniu pierwszego pomysłu, który przyczynił się powstania organiza-
cji zarządy mają trudności z dalszym prowadzeniem swojej organizacji. W rezul-
tacie można zdefiniować 5 najczęstszych problemów organizacji pozarządowych: 
nie wiemy kogo/co dokładnie wspierać, rozproszona decyzyjność, nikt nas nie zna  
i nie chce z nami współpracować, zarząd się nie angażuje, nie wiemy skąd pozy-
skiwać środki34.

Zjawisko to potwierdzają to badania stowarzyszenia Klon-Jawor. Ujawniają one 
kontrasty w ocenie organizacji pozarządowych, na co wpływ ma sposób ich dzia-

33 Badania własne w latach 2010-2014 metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych 
wśród 20 działaczy organizacji pozarządowych.

34 Za: http://goresponsible.pl/?p=395, portal firmy doradczej Goresponsible consulting 
(dostęp: wrzesień 2014).
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łania: chaotyczny (35% zgromadzonych opinii) lub akcyjny (23% opinii). tylko 
7% organizacji pozarządowych postrzeganych jest jako działające profesjonalnie 
przedsiębiorstwa, na podstawie przygotowanej strategii i z jasnym podziałem obo-
wiązków. W organizacjach tych udaje się skupić wysoki budżet, a działalność jest 
systematyczna i oparta na płatnym personelu (tab. 3). Na podstawie badań spo-
sobu działania organizacji pozarządowych Janina przewłocka wyodrębniła cztery 
segmenty sektora samorządowego: spontaniczników, hierarchicznych aktywistów, 
demokratycznych zadaniowców i przedsiębiorstwa pozarządowe.

tabela 3. segmenty sektora pozarządowego zbudowane o w oparciu o jednorodne mode-
le zarządzania menedżerskiego.

Dominujący opis sposobu 
działania organizacji 
pozarządowej/ nazwa 
segmentu – modele 
zarządzania menedżerskiego 
w organizacjach NGO

Charakterystyczne cechy działań organizacji odsetek

spontanicznicy 

Działania akcyjne, chaotyczne, brak planów i strategii, 
dominuje podejście „tu i teraz”, brak hierarchii i 
zależności służbowych, głównie praca społeczna, budżet 
do 5 tys. zł rocznie 

35%

Hierarchiczni aktywiści 

Działania systematyczne, ale mało intensywne, rzadkie 
plany i strategie, część zatrudnia pracowników, silna 
hierarchia, występuje często wyrazisty lider, budżet do 
23 tys. zł rocznie 

23%

Demokratyczni zadaniowcy 

Działania systematyczne, ale mało intensywne, 
działalność oparta na planach i strategiach, połowa 
zatrudnia etatowych pracowników, jasny podział zadań 
w zespołach, ale bez hierarchii i dominujących liderów, 
budżet roczny do 24 tys. zł 

35%

przedsiębiorstwa NGO 

Intensywna codzienna praca, zatrudnienie przeciętnie 
ok. 11 osób, oparcie działalności na planach i strategiach, 
jasny podział zadań i obowiązków, budżet roczny ok. 600 
tys. zł 

7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przewłocka J., Polskie organizacje pozarządowe 2012., 
stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 13; por.: Kawa J., Marketing współczesnego wolonta-
riatu. [w:] Nieodpłatna praca, red. Uramova M, Majkut Z., Olsztyn 2014, 147-163, 978-0998993-0-6.
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Ryc. 3. Zasoby ludzkie w NGO w polsce w 2013r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Klon/Jawor.

Z badań wynika, że aż trzy spośród czterech zdefiniowanych segmentów NGO 
charakteryzuje brak planów i strategii lub ich słabe wykorzystanie w praktyce oraz 
niski poziom ustrukturalizowania organizacji i działań35. Negatywną cechą 93% 
organizacji są niezdolność do zgromadzenia budżetu oraz braki w zatrudnieniu. 
Wśród innych słabości wskazuje się nieprowadzenie szkoleń dla siebie i swoich 
wolontariuszy.

powyższy problem w dużym stopniu wynika z charakteru zasobów ludzkich 
(Ryc. 3), jakimi dysponują NGO-sy. Badania stowarzyszenia Klon Jawor mówią, 
że wymienione wyżej 93% organizacji obsługiwane są przez zarządy i członków 
działających nieodpłatnie, masowo korzystają z pracy wolontariuszy (90% organi-
zacji), a zasoby ludzkie są mniej mobilne niż w krajach zachodnich, gdzie nawet 
połowa mieszkańców potrafi zaangażować się w prace społeczne.

Z powyższych powodów istotnym problemem jest niski poziom usieciowie-
nia organizacji pozarządowych. Wyniki wśród badanych organizacji pokazu-
ją, że zaledwie jedna trzecia organizacji należy do jakichś porozumień, związków 

35 przewłocka J., Polskie organizacje pozarządowe 2012. stowarzyszenie Klon/Jawor, War-
szawa 2013, s. 13; por.: Kawa J., Marketing współczesnego wolontariatu. [w:] Nieodpłatna pra-
ca, red. Uramova M, Majkut Z., Olsztyn 2014, 147-163, 978-0998993-0-6.



WYBRANe pROBLeMY tWORZeNIA I FUNKcJONOWANIA WspÓŁcZesNeJ ORGANIZAcJI... 53

czy federacji, a większość organizacji charakteryzuje niezdolność do zawierania 
porozumień i partnerstw, pomimo częstych kontaktów utrzymywanych pomię-
dzy organizacjami pozarządowymi oraz pomiędzy nimi a sektorem samorządo-
wym i przedsiębiorstw. Wiele organizacji podejmuje porozumienia nieformalne 
lub na potrzeby zrealizowania wspólnego projektu, jednak po jego zakończeniu 
najczęściej takie nieformalne partnerstwo ulega rozwiązaniu36. Wynika to często 
z nieumiejętności wykorzystania różnych narzędzi gromadzenia budżetu, w tym 
typowego dla trzeciego sektora foundraisingu37. Działalnością rzadko podejmo-
waną jest także promocja swojej organizacji i jej rezultatów. Wydatki związane  
z promocją, akcjami medialnymi stanowią najmniej znaczącą pozycję w struktu-
rze kosztów podmiotów non profit38.

4.2. znaczenie partnerstwa w pokonywaniu słabości trzeciego sektora

spośród wymienionych cech rozwoju trzeciego sektora na uwagę zasługuje ni-
ski poziom usieciowienia i/lub uczestnictwa organizacji pozarządowych w part-
nerstwach lub ich akcyjny, doraźny i często nieformalny charakter. W polsce pró-
bę wypromowania partnerstw po raz pierwszy podjęto w ramach projektów reali-
zowanych w trakcie procesów przedakcesyjnych do Unii europejskiej. pierwsze 
projekty tego rodzaju były finansowane z funduszu phare 2000 i związane były  
z aktywizacją rynku pracy39. Za realizację i sukces projektu odpowiedzialne były 
samorządy województw. Istotną przesłanką do podjęcia tematyki porozumień lo-
kalnych (inaczej: partnerstw) przez organizacje samorządowe w polsce było po-
szukiwanie nowego instrumentu zwalczania bezrobocia w skali lokalnej (powiat) 
oraz przeświadczenie, że dotychczasowe instrumenty wykorzystywane w walce  
z bezrobociem są nieskuteczne.

Modelowe partnerstwo zapewnić powinno współpracę trzech sektorów: sa-
morządowego, przedsiębiorstw (prywatnego, komercyjnego) i organizacji poza-
rządowych. W rozszerzonym rozumieniu, sektor organizacji pozarządowych na-
leży poszerzyć do sektora czwartego – społeczeństwa obywatelskiego, co pozwa-
la rozszerzyć partnerstwa o różnego typu przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, 
co obrazuje poniższy model oparty na równoramiennym trójkącie (Ryc. 4), które-

36 Badania własne na terenie Warmii i Mazur.
37 stankiewicz J., seiler B., 2013.
38 Białas t., Profesjonalizacja zarządzania organizacjami obywatelskimi. [w:] Współczesne 

Zarządzanie Nr 4/2006.
39 Dokumenty projektu phare 2000: Lokalne Porozumienia na rzecz zatrudnienia w woje-

wództwie warmińsko-mazurskim - prezentacja projektów w 10 powiatach, [w:] Rozwój Zaso-
bów Ludzkich Wspieranie Rozwoju Lokalnych Porozumień na rzecz Zatrudnienia, Województwo 
Warmińsko-Mazurskie, polska, Numer kontraktu: pL0008.01.01.004.
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go boki wyznaczają: gospodarka rynkowa (sektor przedsiębiorstw komercyjnych), 
społeczeństwo obywatelskie (instytucje ekonomii społecznej) i państwo demokra-
tyczne (instytucje samorządowe i państwowe) 40. tak skonstruowane partnerstwo 
zapewnia synchronizację celów społecznych (np. cele polityki społecznej rynku 
pracy) z celami przedsiębiorstw (np. zapewnienie wysokokwalifikowanych kadr) 
i celami organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego (np. aktywi-
zację zawodową i rehabilitację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym) oraz transfer wiedzy pomiędzy sektorami, np. wiedzę z przedsiębiorstw 
do pozostałych sektorów dot. pożądanych zawodów i kompetencji pracowników  
i technologię poprzez zapewnienie praktyk zawodowych.

Z drugiej strony przedsiębiorstwa dzięki udziałowi w partnerstwach lepiej 
mogłyby rozumieć potrzeby społeczne oraz udzielać niezbędnego wsparcia orga-
nizacjom pozarządowym i rozwijać formułę przedsiębiorstwa odpowiedzialnego 
społecznie.

Na rycinie 4 możliwe przepływy pomiędzy segmentami obrazują strzałki po-
kazujące kierunek wzajemnego oddziaływania wymienionych segmentów na sie-
bie. Zgodnie z zasadami Nowego Zarządzania publicznego41, im większy wpływ 
przedsiębiorstw rynkowych na ekonomię społeczną i ogólnie trzeci sektor oraz 
sektor samorządowy (np. transfer wiedzy i współpraca know how, handlowa, tech-
nologiczna lub w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności), tym bardziej wy-
pracowywane rozwiązania będą nakierowane na osiąganie konkretnych korzyści 
ekonomicznych i tym większe będą wypracowywane środki na realizację celów 
społecznych – w drodze samofinansowania, co pozwoliłoby pokonać niski poziom 
zainteresowania trzeciego sektora pozyskiwaniem środków bezpośrednio z rynku 
i brak środków jako barierę w realizowaniu zasad statutowych organizacji poza-
rządowych, a także samorządu.

40 Hausner J., 2007, s.9.
41 Zalewski A., Teoria a praktyka nowego zarządzania publicznego. [w:] W stronę teorii i 

praktyki zarządzania i finansów. XIII sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów. 
szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 2-5.
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Ryc. 4. systemowe usytuowanie ekonomii społecznej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Hausner J., s. 217; por. Jerzy Kawa, Rozwój przedsiębior-
czości społecznej w regionie Warmii i Mazur i jej wpływ na poziom aktywności zawodowej osób nie-

pełnosprawnych, [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy, red. Organiściak-Krzykowska Anna, 
Warszawa-Olsztyn, 2012, 99-119, 978-83-61125-71-6.

Współpraca w ramach partnerstwa z przedsiębiorstwami ma duży potencjał, 
gdyż przedsiębiorstwa jako organizacje i przedsiębiorcy jako ich założyciele i czę-
sto właściciele mają wiele do zaoferowania42. Oprócz wspomnianego już transferu 
wiedzy, przedsiębiorstwa reprezentują między innymi swoistą pomysłowość w kre-
owaniu działań ukierunkowanych na zysk, determinację do prowadzenia działal-
ności gospodarczej w sposób trwały i do zaspokajania swymi wyrobami i/lub usłu-
gami potrzeb otoczenia (ludzi lub organizacji) oraz ich wymiany z innymi jednost-
kami organizacyjnymi lub konsumentami na zasadzie kupna-sprzedaży, czyli cechy  
i kompetencje, których organizacjom pozarządowym najbardziej brakuje. Know 
how przedsiębiorstw wiąże się bowiem także z samodzielnością decyzyjną co do ro-
dzaju i charakteru podejmowanej działalności i ryzyka w zakresie zaopatrywania się  
w czynniki produkcji i ich wykorzystania na zasadzie rachunku ekonomicznego, 
dążenia do maksymalizowania korzyści z podejmowanej działalności (najczęściej 
maksymalizacja dochodów). Z prowadzeniem przedsiębiorstwa wiążą się też takie 
pojęcia zarządzania, jak zarzadzanie jakością, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

42 sudoł s., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębior-
stwem., pWe, Warszawa 2006.
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utożsamiane ze zmysłem (duchem) przedsiębiorczości, czyli gotowością i zdolno-
ścią do podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych pro-
blemów, przy świadomości związanego z tym ryzyka, umiejętność wykorzystywania 
pojawiających się szans i okazji oraz elastycznego przystosowania się do zmieniają-
cych się warunków (Drucker p.F., 1992, s.34-35; por. sudoł s., jw.).

co najmniej z powyższych powodów działanie poprzez partnerstwo stało się 
jedną z podstawowych zasad Unii europejskiej. świadczą o tym zapisy o part-
nerstwie lokalnym w dokumentach Unii europejskiej. Między innymi w strategii 
Lizbońskiej jedną z najważniejszych zasad jest zaangażowanie partnerów społecz-
nych, którzy „mają do odegrania kluczową rolę we wsparciu przemian mających 
na celu stworzenie społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy” 43.

Na poziomie unijnym, głównym aktem prawnym, który jako pierwszy dotknął kwe-
stii partnerstwa było Rozporządzenie Rady WE Nr 1260/1999 z dn. 12 czerwca 1999. 
Ustanowiło ono przepisy ogólne w sprawie wykonywania funduszy strukturalnych po-
przez udział partnerów społecznych, który powinien zostać zagwarantowany na każ-
dym etapie udzielania wsparcia finansowanego w ramach funduszy strukturalnych Ue. 
Oznacza to, że niemal każde działanie realizowane z wykorzystaniem środków pocho-
dzących z funduszy strukturalnych powinno być realizowane w oparciu o partnerstwo.

Krajowe regulacje prawne dotyczące partnerstwa lokalnego pojawiły się z niewiel-
kim tylko opóźnieniem w Rozdziale 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, ale dotyczą głównie lokalnych partnerstw prorozwojowych działających 
w obszarze rynku pracy, i w tym kontekście uznawane są za instytucję rynku pracy 
uczestniczącą w dialogu społecznym w ramach prowadzonej polityki rynku pracy.

Doświadczenia z pierwszych lat obecności polski w Unii wskazują, iż efek-
tywne wykorzystanie funduszy nie może obejść się bez tej formy współpracy44. 
pierwsze projekty związane są z projektami akcesyjnymi finansowanymi z fun-
duszu phare 2000-3, a następie z pO KL i pIW eQUAL II. W wielu przypadkach 
tworzone partnerstwa miały międzynarodowy charakter, szczególnie w przypadku 
funduszów phare 2000 i pIW eQUAL II. Ze względu na wysoką wartość projektów  
i pionierską tematykę koncentrującą się wokół poszukiwania nowych narzędzi 
rynku pracy, jakość zawartego partnerstwa i organizacja jego prac stanowiły war-
tości krytyczne, decydujące o sukcesie lub porażce partnerstwa45.

43 sobolewski A. (red. naczelny), Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku 
pracy., Warszawa 2007, IsBN 83-60302-32-4, s.21; por. „The Lisbon European Council – an agenda 
for economic and social renewal for Europe”, Bruksela 2000; źródło: www.mpips.gov.pl (dostęp: 
październik 2014), a także : evelyne Léonard e., emmanuelle perin W., Lifelong learning and social 
partnership: a comparative overview of twelve European countries, Int. J. comp. Labour Law Ind. 
Relat. - 2009, Nr 3, s. 283-300.

44 sobolewski…op. cit., s. 9.
45 Autor uczestniczył w wymienionych projektach jako moderator partnerstw oraz ich ba-

dacz (pIW eQUAL II sektor D ekonomia społeczna).
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Mimo wysokiej rangi, partnerstwo lokalne stanowi stosunkowo młodą koncepcję 
formułowania i osiągania celów społecznych na poziomie lokalnym. po raz pierwszy 
partnerstwa pojawiły się w świadomości publicznej w połowie lat 80-tych XX wie-
ku, w krajach anglosaskich, w sytuacji kiedy „klasyczne” mechanizmy rozwiązywa-
nia tych problemów (wsparcie określonych osób lub przedsiębiorstw przez jedną in-
stytucję – np. zasiłki dla bezrobotnych) przestały być wystarczające dla ich rozwiąza-
nia46. Dlatego też szukano nowych mechanizmów rozwiązywania problemów spo-
łecznych, w których znaczna część działań polegałaby na partycypacji różnych insty-
tucji przy likwidowaniu negatywnych zjawisk. W ten właśnie sposób narodziły się 
zręby czegoś, co dziś nazywamy „partnerstwem lokalnym”.

Krótki okres obecności partnerstw lokalnych nie pozwolił na wyodrębnienie jednej 
uniwersalnej definicji partnerstwa lokalnego47. spośród wielu definicji partnerstwa 
społecznego portal dialogspoleczny.pl48, prowadzony przez centrum partnerstwa 
społecznego „Dialog” zaproponował definicję dr Michaela Geddes’a w raporcie dla 
europejskiej Fundacji na rzecz poprawy Warunków Życia i pracy. Według tej defini-
cji partnerstwo Lokalne stanowi „Skuteczną Strategię na rzecz Spójności Społecznej”. 
polską definicję partnerstwa zaproponował zespół sobolewskiego, którego opisuje 
partnerstwo jako platformę współpracy pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy 
wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod 
oraz środków planują, projektują ,wdrażają i realizują określone działania i inicjaty-
wy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i budowa 
tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności. Z kolei konsorcjum Bernard 
Brunhes International i Olsztyńskiej szkoły Biznesu na potrzeby realizowanego pro-
jektu phare 2000 zaproponował własną definicję, zgodnie z którą porozumienie na 
rzecz zatrudnienia stanowi metodę pobudzania aktywności i przedsiębiorczości, obej-
mującą trzy główne obszary aktywności społecznej: koordynację działań wszystkich 
ważnych środowisk w regionie na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stworze-
nie planu działania zawierającego opis zadań dla poszczególnych organizacji wraz ze 
wskazaniem źródeł finansowania oraz uzyskanie porozumienia co do sposobu działań 
w zakresie zwiększenia możliwości zatrudnienia w regionie49.

46 Leś e., Europejskie doświadczenia w sprawie zatrudnienia socjalnego na przykładzie Włoch 
i Finlandii. Wybrane zagadnienia. Referat przygotowany na Konferencję pod patronatem Mini-
stra pracy i polityki społecznej, prof. Jerzego Hausnera i prezydenta Miasta poznania – Ryszar-
da Grobelnego, poznań 2002.

47 Ibidem.
48 http://www.dialogspoleczny.pl/tabs/index/62 (dostęp: październik 2014).
49 projekt phare 2000 pt. Rozwój zasobów ludzkich. Wspieranie rozwoju lokalnych porozu-

mień na rzecz zatrudnienia. Województwo Warmińsko-Mazurskie, polska. Numer kontraktu: 
pL0008.01.01.004.
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popularność i umiejętność wykorzystania partnerstw przez wszystkie trzy sekto-
ry pozostaje do dzisiaj zadaniem „do realizacji”. W ramach badania funkcjonowania 
ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim, zamówionego przez 
Zarząd Wojewódzki w Olsztynie50, dokonano m.in. oceny funkcjonowania instytucji 
partnerstw do wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Badania przepro-
wadzono metodą cAtI, a następnie wyniki sondażu poddano weryfikacji w drodze 
zogniskowanych wywiadów grupowych wśród przedstawicieli trzeciego sektora, be-
neficjentów projektu, instytucji wsparcia ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw51. 
Badania pokazały przydatność tradycyjnych form wsparcia, tj. szkoleń i doradztwa ofe-
rowanych przez Ośrodki Wsparcia ekonomii społecznej OWes (oraz pomocniczych 
instytucji: inkubatorów przedsiębiorczości społecznej). W przypadku partnerstw pod-
mioty ekonomii społecznej zawiązały współpracę obejmując szerokie spektrum zadań 
wspierających rozwój społeczny. Z wywiadów wynika jednak, że zawiązane partnerstwa 
miały charakter formalny, długofalowy i nieformalny (partnerstwa nie działały w opar-
ciu o umowę partnerską i zawierane celem uzyskania wsparcia dla osiągnięcia jedynie 
doraźnych korzyści/ celów formułowanych przez organizacje pozarządowe. Różny spo-
sób działania partnerstw uwidocznił się inną strukturą osiągniętych celów (Ryc. 5).

Ryc. 5. cele zawiązanych partnerstw przez podmioty ekonomii społecznej 
w województwie warmińsko-mazurskim [wywiady cAtI, n=79][% wskazań respondentów].

Źródło: Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena funkcjonowania ekonomii społecznej 
w województwie warmińsko-mazurskim”, IBiA, Olsztyn, 2013, s. 38.

50 Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena funkcjonowania ekonomii społecznej w województwie 
warmińsko-mazurskim”, IBiA, Olsztyn 2013.

51 Ocena funkcjonowania ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim, Woje-
wództwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa, Olsztyn, 2013.
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W przypadku partnerstw formalnych, ich celem była najczęściej realizacja 
wspólnych projektów (39,8%) oraz wsparcie i pomoc skierowane do społeczności 
lokalnej (22,7%). Mniej licznie w ramach współpracy podmioty ekonomii społecz-
nej uczestniczyły w organizacji imprez, wydarzeń i spotkań (14,8%) oraz współ-
uczestniczyły we wsparciu w obszarze edukacji i nauki (14,8%). Z kolei, w ramach 
partnerstw nieformalnych, najczęściej działania obejmowały: organizację imprez, 
wydarzeń i spotkań lokalnych (25,6%) oraz wsparcie i pomoc skierowane do spo-
łeczności lokalnej (23,1%). Najmniejszy udział w strukturze partnerstw nieformal-
nych miały te, których celem było wsparcie w obszarze edukacji i nauki (14,8%) 52. 
struktura podejmowanych działań pośrednio świadczy o rodzaju wykształconych 
kompetencji do nawiązywania współpracy – zdecydowaną przewagę widać po 
stronie obszarów społecznych nad komercyjnymi. potwierdza to wynik badania 
dotyczącego typu partnerów, z którymi pes nawiązywały partnerstwa formalne  
i nieformalne. Dotyczy to nie tylko kompetencji członków pes, ale także instytucji 
wspierających. Badanie ujawniło, że podmioty z którymi OWesy i INKUBAtORy 
zawiązują partnerstwa formalne tworzą potencjał wsparcia rozwoju ekonomii spo-
łecznej, jednak brak w tej grupie przedstawicieli biznesu oraz stosunkowo nieduży 
udział partnerstw zawiązywanych między podmiotami ekonomii społecznej a jed-
nostkami samorządu terytorialnego czyni te partnerstwa ułomnymi. Badania wyka-
zały także stosunkowo niski stopień współpracy instytucji rynku pracy oraz insty-
tucji pomocy społecznej z podmiotami ekonomii społecznej,53 chociaż dokonana 
ocena wyników badania w zakresie zawieranych przez pes partnerstw mówi o ich 
niedostatecznym zaangażowaniu w realizację polityk rozwoju społeczno-gospo-
darczego, to jednak biorąc pod uwagę kompetencje, jakimi dysponują członkowie 
pes oraz instytucji wspierających można stwierdzić, że posiadane zasoby kadrowe 
nie były wystarczające do spowodowania zainteresowania partnerów biznesowych 
i samorządowych zawarciem partnerstwa, co oznacza, że nie organizatorzy dzia-
łań nie potrafili wykorzystać całego potencjału organizacji trzeciego sektora oraz 
istniejącej już metodyki tworzenia partnerstw.

podsumowanie

przegląd wybranego materiału pozwala sformułować dwa niezależne wnioski. 
pierwszy z nich, wynikający z analizy przytoczonych w artykule aktów prawnych 
pozwoliła wskazać, iż ustawodawca nie wykorzystuje potencjału organizacji trze-
ciego sektora. W szczególności odnosi się to do stowarzyszeń zwykłych, stowarzy-
szeń rejestrowych i fundacji. prawo nie odpowiada na potrzeby i realia funkcjo-

52 Badanie ewaluacyjne…, op. cit., s.38.
53 Badanie ewaluacyjne… op. cit.
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nowania trzeciego sektora, co sprzyja mnożeniu się problemów związanych z jego 
rejestracją formalną i jego późniejszym funkcjonowaniem.

Istniejące problemy interpretacyjne nie wywierają bezpośredniego negatywne-
go wpływu na rozwój trzeciego sektora, którego dynamika dorównuje wzrosto-
wi sektora komercyjnego, chociaż może to częściowo wynikać z relatywnie wy-
sokiej łatwości pozyskiwania finasowania ze środków publicznych. tym niemniej 
słabość kapitału ludzkiego w organizacjach społecznych może, w indywidual-
nych przypadkach, doprowadzić do ostrego niekiedy konfliktu pomiędzy interesa-
mi społecznymi organizacji i istniejącymi umiejętnościami zarządzania działaczy  
a nieczytelną niekiedy literą prawa.

Drugim obszarem zagrożeń dla organizacji jest niski poziom międzysektoro-
wej współpracy przy biernej postawie czynnika samorządowego. Ujawnia to ni-
ski poziom inicjowania i obsługi partnerstw z sektorem przedsiębiorstw w obsza-
rze ekonomii społecznej. O ile z łatwością realizowane są proste formy aktywno-
ści, jak np. szkolenia i doradztwo kierowane do osób działających w trzecim sek-
torze, o tyle organizowanie współpracy z sektorem prywatnym nieomal nie istnie-
je. Równie niepokojący jest niejako konsumpcyjny i często nieformalny, krótko-
falowy charakter zawieranych partnerstw, najczęściej w obrębie trzeciego sektora. 
Oznacza to, że sektor samorządowy nie spełnia roli przywódczej w skali lokalnej  
i reprezentuje niskie kompetencje organizacyjne. W omawianym obszarze ozna-
cza to nieprzygotowanie do realizacji zasady pomocniczości, która nakłada na sa-
morząd wspieranie ludności i jej organizacji w każdym aspekcie, w którym nie 
potrafią samodzielnie i skutecznie organizować. stan taki można uznać za wyso-
ce niezadowalający, jako że zasada pomocniczości ma w tradycji europejskiej wie-
lowiekową tradycję54, co oznacza, że budowanie kompetencji urzędniczych po-
winno w dużej mierze koncentrować się na zrozumieniu samej zasady jak i metod 
wprowadzania jej w życie.

* * *

streszczenie: W artykule poruszono kwestie podziału państwa na trzy sektory: publiczny, 
prywatny i NGO celem zlokalizowania, zdiagnozowania i zaproponowania rozwiązań dla za-
istniałych problemów w obszarze obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących rejestro-
wania, organizacji i działania trzeciego sektora jako takiego, jak również w obszarze współdzia-
łania z sektorem prywatnym i państwowym/samorządowym. W pracy zastosowano metodę 
analizy materiałów zastanych: przepisów prawa i literatury przedmiotu oraz wykorzystano ba-
dania własne (wywiady indywidualne pogłębione) w środowisku organizacji pozarządowych 
oraz badania autorów w ramach większych projektów.

54 por. m.in.: Dobek A., Zasada pomocniczości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. 
źródło: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/content/24604/012.pdf (dostęp: luty 2015).
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słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie organizacje trzeciego sektora zasada pomoc-
niczości.

summary: The article discusses the issues of division of the country into three sectors: 
public, private and NGO to locate, diagnose and propose solutions to the existing problems in 
the area of legal solutions on the recording, organization and operation of the third sector as 
a whole, as well as in the field of cooperation with the private sector and public / local govern-
ment. In the paper the method of analysis of existing materials in terms of law and literature and 
used their own research (in-depth individual interviews) in a non-governmental organizations, 
and our study as part of larger projects.

Keywords: civil society organizations, third sector, the principle of subsidiarity.
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Paweł Kapla

DZIAŁALNOśĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
NARZęDZIEM KONTROLUJĄCYM ADMINISTRACJę 
PUBLICZNĄ. INICJATYWY SPOŁECZNE W RELACJI 
MIęDZY UCZESTNIKAMI A WSPIERAJĄCYMI ICH 

ORGANIZACJAMI PORZĄDKOWYMI

THE ACTIVITIES OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS A TOOL 
FOR CONTROLLING PUBLIC ADMINISTRATIONS. SOCIAL INITIATIVES 

IN THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTICIPANTS AND TO SUPPORT 
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Istotnie rola organizacji pozarządowych jest nie do przecenienia. W opinii au-
tora zrozumienie istoty znaczenia tychże organizacji leży u podstaw rozumienia 
demokracji. W demokracji instytucje te stanowić powinny organ kontrolny, ale nie 
tylko, stanowić mogą także ciało doradcze, w wielu obszarach społecznych. to co 
często cechuje funkcjonowanie organizacji pozarządowych to działanie oddolne, 
wspierane działaniami społecznymi. stąd tak istotne jest, aby administracja pu-
bliczna „wsłuchiwała się” i korzystała z eksperckiej wiedzy, badań i doświadczenia 
tychże organizacji, będących często najbliżej społecznych potrzeb.

Współpraca między szeroko rozumianymi instytucjami a administracją pu-
bliczną jest podstawą porozumienia i ładu wśród uczestników tego procesu. 
Niemniej jednak jedną z istot porozumienia jest tożsame rozumienie sytuacji. 
Rozumienie sytuacji możliwe jest w wyniku prowadzenia właściwego dialogu 
obywatelskiego. Właściwy dialog może być prowadzony jedynie w środowiskach 
eksperckich w określonej dziedzinie. Dialog rozumie się tu jako dwukierunkową 
werbalną wymianę informacji.

W literaturze przedmiotu dialog obywatelski przedstawia się jako formę party-
cypacji obywatelskiej stanowiącą bazę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jest 
to forma kontaktu między organizacjami pozarządowymi a władzą. Właściwy kie-
runek dialogu obywatelskiego może przyczyniać się do wspierania zmian ustrojo-
wych. tak rozumiana partycypacja jest wzmocnieniem pozycji obywatela w biuro-
kratycznym systemie zarządzania.
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Rozumienie znaczeniowe dialogu obywatelskiego przedstawia się w ujęciu za-
równo szerszym jak węższym. Wojciech Misztal pisze „w pierwszym ujęciu znaj-
duje on swoje ugruntowanie w demokratycznie ukształtowanej sferze publicznej 
jako jedna z podstawowych form dyskursu publicznego. Jego inkluzyjny charak-
ter pozwala zaangażowanym obywatelom na wzięcie udziału w debacie publicz-
nej i wyrażanie poglądów dotyczących (w ich przekonaniu) istotnych problemów 
obecnych we wspólnej przestrzeni życia społecznego. W ten sposób powstaje moż-
liwość wpływu obywateli na kształt opinii publicznej i charakter podejmowanych 
decyzji1.

Można zatem uznać, iż dialog obywatelski jest najważniejszym instrumentem 
komunikowania i jednocześnie negocjowania interesów różnych środowisk czy 
też grup społecznych. Może być postrzegany jako instrument wywierania nacisku 
przez społeczeństwo na władzę. Niemniej jednak obywatel postrzegany jest tu jako 
partner – reprezentant określonej grupy. Należy podkreślić, że umożliwienie oby-
watelom wpływu na podejmowane decyzje może przyczynić się do zwiększenia 
zaangażowania w proces wdrażania określonej regulacji.

W odróżnieniu od dialogu społecznego partnerami w dialogu obywatelskim 
jest władza publiczna, partnerzy publiczni, ale także organizacje pozarządowe, 
co stawia koncepcje dialogu obywatelskiego jako „zinstytucjonalizowaną formę 
prowadzenia szeroko pojętych konsultacji społecznych w aspekcie planowania, 
rozwiązywania i podejmowania decyzji w zakresie społecznie ważnych kwestii  
w danej grupie społecznej”2.

W. Misztal zauważa, że „istotą dialogu obywatelskiego ma być stanowienie 
swego rodzaju forum w przestrzeni publicznej dla reprezentacji interesów mię-
dzy poszczególnymi jego uczestnikami, w tym między partnerami społecznymi 
(organizacje pozarządowe, stowarzyszenia społeczne) a odpowiednimi organami 
władzy publicznej. Dialog obywatelski jest procesem uzgadniania kierunków roz-
woju kraju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym”3, autor dalej podkreśla 
„prezentowane definicje dialogu nawiązują do zasady governance. skupiają się na 
jego zinstytucjonalizowanym charakterze (zorganizowane organizacje obywatel-
skie, ramy proceduralne) oraz kładą nacisk na udział we władzy i interesy obywa-
teli. W mniejszym stopniu podkreślają jego rolę w kształtowaniu opinii publicznej, 
konsultacji, negocjacji i porozumienia. Nie wskazują jakimi środkami należało-
by dochodzić do porozumienia. Być może brak refleksji nad sposobami osiąga-
nia konsensusu jak również to, że dialog obywatelski – jako forma demokracji 
uczestniczącej – nie musi prowadzić do konsensusu, jest wśród partnerów dialogu 

1 W. Misztal, Dialog obywatelski we współczesnej Polsce. Lublin 2011, s. 100.
2 W. Misztal, op. cit., s. 100.
3 Ibidem, s. 100-101.
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jedną z mało uświadamianych przyczyn mających zasadnicze znaczenie dla jego 
pomyślnego rozwoju”4.

Wobec powyższego wnioskować należy, iż celem dialogu obywatelskiego i za-
razem optymalnym rozwiązaniem przy podejmowaniu decyzji dotyczących istot-
nych regulacji prawnych, jest wypracowywanie wspólnego stanowiska pomiędzy 
administracją, a organizacjami pozarządowymi reprezentującymi określone śro-
dowiska. W rozumieniu tym gremia reprezentują wysoko wyspecjalizowani spe-
cjaliści przedstawiający ekspertyzy, a także analizy i opinie.

Uogólniając, dialog społeczny określany jest mianem rozmów pomiędzy part-
nerami społecznymi. Wskazuje się na dialog pomiędzy związkami zawodowymi 
organizacjami NGO, organizacjami pracodawców, a także ich stosunki dwu lub 
trójstronne z administracją państwową. W poczet dialogu społecznego wlicza się 
także agendy rządowe oraz samorządy i lokalne. Zadaniem dialogu społecznego 
jest kształtowanie szeroko pojętych stosunków pracy. Inaczej ujmując dialog spo-
łeczny jest to komunikowanie reprezentantów wyodrębnionych grup, mających za 
zadanie takie negocjowanie, aby uzyskać jak najlepszy rezultat obejmujący poru-
szany problem, lub kwestie.

Znamiennym przykładem polemiki, lub jej braku, pomiędzy administracją 
publiczną a organizacjami pozarządowymi jest spór o Umowę handlową Acta. 
przypadek ten będzie ważnym przedmiotem niniejszej publikacji.

1. syntetyczne ujęcie stylów działań organizacji pozarządowych

piotr Gliński w książce „Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. 
Grupy interesu czy pożytku publicznego?” szeroko opisuje style działań organiza-
cji pozarządowych. Autor jako jeden z kilku wskazuje styl liderski opisując jako 
„styl określony przez dominującą organizacji rolę jej lidera, który determinuje ca-
łokształt aktywności organizacyjnej: wyznacza i zmienia cele oraz misje organiza-
cji, jej formy działań, styl kontaktów z otoczeniem, charakter zarządzenia, klimat 
emocjonalny, potencjał do zmian itd., itp. często jest też inicjatorem jej powstania 
i na ogół trudno sobie bez niego wyobrazić jej funkcjonowanie”5.

to na co należy zwrócić szczególną uwagę to kwestia, iż w stylu tym znaczenie 
lidera jest znacząco doceniane. poświęcenie czy nawet ofiarność jest kwestią nie-
odzowną lidera. Niemniej jednak zbyt duża odpowiedzialność oraz nadaktywno-
ści lidera przyczynić się może do istotnych problemów „na poziomie osobowym 

4 Ibidem, s. 101.
5 p. Gliński, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku 

publicznego? Warszawa 2006, s. 99.
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są to głownie negatywne konsekwencje zdrowotne i zmiany osobowościowe”6. to 
jeden z czynników na który uwagę zwraca prof. Gliński. Kolejnym jest kwestia, iż 
styl liderski ukierunkowany może być na autorytarny system zarządzania instytu-
cją. ta dysfunkcjonalność prowadzić może do zaniechania demokratycznego ładu 
w funkcjonowaniu organizacji.

Kolejnym, który opisuje p. Gliński jest styl nostalgiczny „styl ten charaktery-
zuje się przede wszystkim specyficzną, przeniesioną jakby z czasów pRL obycza-
jowością i mentalnością organizacyjną. W organizacji panuje przekonanie (o sile 
oczywistości), że podstawą funkcjonowania instytucji „społecznej” jest hierarchia 
organizacyjna, prestiż stanowiska związany z odpowiednim umocowaniem po-
litycznym i manifestowany odpowiednimi atrybutami władzy, formalizm i nad-
mierne przywiązanie do regulaminów, przestarzały, nieuwzględniający nowych 
rozwiązań legislacyjnych biurokratyzm. styl działań cechuje sztuczność, język ko-
munistycznej nowomowy, peerelowska symbolika i jasno określony, choć niekiedy 
ukrywany przed postronnym obserwatorem, afirmacyjny, nostalgiczny stosunek 
do przeszłości, do Związku Radzieckiego”7.

W stylu nostalgicznym autor rozróżnia jego odmiany jak klientelizm i kolesio-
stwo, opisując jako odmianę, w której brak jest przejrzystych zasad działania. styl 
ten może być nacechowany nieuznawaniem zasad i standardów demokratycznych. 
Oznaczać to może dążenie do stworzenia nieformalnych układów w których górę 
biorą znajomości czy też interes prywatny.

Kolejna cecha stylu nostalgicznego to wrogowie demokracji, skutkujące cał-
kowitym wyobcowaniem szeregu organizacji postpeerelowskich ze środowiska 
trzeciego sektora. Według p. Glińskiego wrogów demokracji cechuje, iż „nie mają 
poczucia wspólnoty obywatelskich interesów. Ich stosunek do innych sektorów, 
a także pozarządowych organizacji wsparcia jest czysto roszczeniowy i opiera się 
na przekonaniu, że coś się im od wszystkich dookoła należy, zdziwienie budzi, że 
trzeba się utrzymywać za własne pieniądze”8.

Kolejny jaki wyróżnia prof. Gliński to styl nawrócony. Autor podkreśla, iż styl 
ten wyodrębnił się ze stylu nostalgicznego nazywając jako styl „nawrócony” lub 
„odzyskany” „jest to styl organizacji postpeerelowskiej, w której transformacja 
osiągnęła masę krytyczną zmiany jakościowej, której udało się zgubić nostalgiczną 
mentalność, może nie do końca, może nie całkowicie, ale dostatecznie wyraźnie, 
aby można mówić o nowym typie działalności. co ciekawe, na ogół jest to działal-
ność, która wraca do korzeni, w sensie historycznym lub/i ideowym, wraca z kło-
potami, w sposób nie zawsze pełny i doskonały, do swej dawnej bądź/i zakładanej 

6 Ibidem, s. 109.
7 Ibidem, s. 112.
8 Ibidem, s. 122.
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autentycznej tożsamości, która, z oczywistych względów, nie mogła się wykształcić 
czy przetrwać w czasach socjalizmu realnego”9.

styl fantomowy, którego nieodzowna cechą jest to, że „w funkcjonowaniu orga-
nizacji wyczuwa się niejako potencjalne istnienie (stąd porównanie do bólu fanto-
mowego) wielkich obszarów aktywności, które realnie jednak nie istnieją”10.

Kolejny styl promieniującej enklawowości obywatelskiej, jak opisuje autor, na-
wiązuje do poruszanej przez niego tezy o enklawowym charakterze obywatelskiej 
aktywności w polsce. Zjawisko przypisywane społeczeństwom obywatelskim znaj-
dującym się w fazie rozwoju, charakteryzujące się „szczególnie intensywną spo-
łeczną aktywnością obywatelską, która ma miejsce w pewnych, częściowo izolo-
wanych, obszarach życia społecznego i dotyczy względnie wyłączonych środowisk 
społecznych. Jest to więc aktywność charakterystyczna dla specyficznych >>nisz<< 
czy >>enklaw<< społecznych”11. p. Gliński wskazuje, iż enklawy te przybierają 
„dwie odmienne nieco od siebie formy: zamknięte nisze obywatelskie i enklawy 
promieniujące na zewnątrz, wypływające potencjalnie i realnie na swe społeczne  
i instytucjonalne otoczenie”12.

W odniesieniu do stylu promieniującej enklawowości obywatelskiej autor wska-
zuje na dwie cechy tej odmiany – dojrzała enklawa obywatelska dotycząca dużych 
dobrze zorganizowanych i przede wszystkim aktywnych organizacji, wykonują-
cych istotne zadania z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz druga 
nazwana obywatelską małą stabilizacją, wskazując „inicjatywa ta nie posiada nawet 
osobowości prawnej, jest w zasadzie pewnym niewielkim projektem kulturowym 
(budżet około 10 tyś. pLN rocznie) związanym z funkcjonowaniem samorządu lo-
kalnego i finansowanym przez samorząd i osobę prywatną. cechą charakterystyczną 
tej inicjatywy jest aktywne zaangażowanie i pasja społecznikowska lidera oraz jej 
promieniowanie na lokalną społeczność, ale także silny związek lidera z nowocze-
snym sektorem pozarządowym i instytucjami wsparcia (lider uczestniczy aktywnie 
w działaniach sektora, szkoleniach, utożsamia się z nim)”13.

Kolejny na który zwraca uwagę Gliński to styl parapolityczny. „Parapolityczny styl 
działania organizacji pozarządowych charakteryzuje te inicjatywy, których cechą domi-
nującą jest ambicja aktywnego uczestnictwa i zajmowania stanowiska w życiu publicz-
nym i w dyskursie ideologicznym, a także niekiedy bezpośrednie uczestnictwo w dzia-
łaniach instytucji politycznych lub oddelegowanie swoich członków do tych struktur”14.

9 Ibidem, s. 152.
10 Ibidem, s. 158.
11 Ibidem, s. 183.
12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 191.
14 Ibidem, s. 200.
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Kolejny styl symbiotyczny „jest to styl działania organizacji, dla których zasadą 
organizująca funkcjonowanie jest jakiś rodzaj stałej współpracy bądź koegzystencji 
z instytucją o odmiennym charakterze, na ogół należącą do sektora państwowego, 
samorządu kościoła. Przy czym charakter „symbiozy” może być tu bardzo rozmaity, 
ale warunkiem koniecznym wyróżnienia tego stylu jest zachowanie podmiotowości 
(minimum niezależności) przez daną organizacje pozarządową”15.

przedostatni styl biznesowy charakteryzuje się ukierunkowaniem na działanie 
uzyskiwania zysków materialnych dla osób indywidualnych powiązanych ściśle  
z organizacją. Działanie takie odbywa się w sposób nieformalnych. Zasadą funk-
cjonowania organizacji jest przeznaczanie zysków na działalność statutową.

Ostatni „wspólnotowy typ stylu działania organizacji pozarządowej polega na 
tym, iż zasadą organizującą aktywność organizacji jest kształtowanie wspólnoty, 
budowanie więzi społecznych wokół określonych wartości”16. styl ten przez badaczy 
określany jest mianem samopomocowym odnoszącym się do wspólnoty potrzeb.

przedstawione style nie wyczerpują w całości tematu. Należy mieć na uwadze, 
iż organizacje pozarządowe często charakteryzują się więcej niż jednym stylem. 
czyni to tym samym sytuację, w której wiele zawartych stylów ma odzwierciedlenie  
w udziale w życiu publicznym. Niemniej jednak dokonując próby syntetycznego uję-
cia problematyki należy uznać, iż jednym stylom należy nadać większej wagi in-
nym mniej. Można by pokusić się jednocześnie o dokonanie analizy ważności sty-
lów, kategoryzując na te, które w większym stopniu wpływają na sposób włączania 
się w debatę publiczną czy też idąc dalej na te, które sprzyjają zmianom społecznym. 
podstawową kwestią, od której należy zacząć analizę, jest wskazanie, iż zestaw sty-
lów „nie stanowi klasycznej klasyfikacji stylów aktywności organizacji. Przede wszyst-
kim nie spełnia kryterium rozłączności”17. Bez wątpienia w demokracji najważniej-
szym stylem określić należy ten, który sprzyja kontroli władzy. sprawą istotną jest 
także kompetencyjność podmiotów biorących udział w debatach, które w tych oko-
licznościach zdolne są do łagodzenia skutków napięć. W jednych okolicznościach 
skutecznym okazać się może styl liderski, gdzie trudno sobie wyobrazić funkcjono-
wanie struktur bez wyraźnego charyzmatycznego lidera ukierunkowanego na osią-
ganie celów nałożonych na organizacje. W innym przypadku istotnym okazać się 
może styl fantomowy. Iluzoryczne działania wskazujące na istotny potencjał, który 
w gruncie rzeczy nie istnieje może być niejako „straszakiem” dla drugiej strony. Jako 
zagrożenie uznać należy cechy stylu nostalgicznego czyli klientelizm i kolesiostwo. 
W warunkach demokracji brak przejrzystych działań nie sprzyja dialogowi oraz roz-
wojowi. Można uznać, iż odmiany te nacechowane są interesem określonych grup.

15 Ibidem, s. 211.
16 Ibidem, s. 243.
17 Ibidem, s. 51.
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tak jak wspomniano wielość przedstawionych stylów możne mieć zastosowa-
nie w rożnych organizacjach pozarządowych i z różnym dla nich skutkiem. tym 
samym można wskazać, iż w opisywanych przykładach może mieć zastosowanie 
więcej niż jeden styl.

2. Konsultacje społeczne kierunkiem budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
     transparentności działań administracji publicznej warunkiem właściwych 
     relacji pomiędzy uczestnikami procesu.

Wskazuje się, iż nie jest możliwe budowanie właściwych relacji pomiędzy ad-
ministracją publiczną a społeczeństwem, bez włączania tych drugich w proces 
współrządzenia. W warunkach demokracji wydaje się, iż jest to proces konieczny 
i nierozłączny. Niemniej jednak współrządzenie możliwe jest jedynie w przypadku 
traktowania partnerów jako równoprawnych przedstawicieli. takie traktowanie 
zdecydowanie usprawni proces wypracowania kompromisu w podejmowanych 
inicjatywach. 

Negatywnym przykładem ostatnich lat, na najwyższym szczeblu władzy, była 
próba wprowadzenia Umowy handlowej Acta, bez konsultacji społecznych. Brak 
transparentności przy opracowywaniu treści przyczynił się do tego, iż Umowa 
przez społeczeństwo została zrozumiana jako swoiste ograniczenie poruszania się 
w sieci internetowej. Młode pokolenie, dla którego Internet jest oknem na świat, 
odczytało, iż wnosi się nową formę nadzoru nad ich działaniami. Nowe techniki 
nadzoru stoją w opozycji do Internetu, technologii służącej wolności, toteż spo-
łeczeństwo obywatelskie wyrusza na kolejną bitwę w obronie prawa do wolności, 
mając po swojej stronie sądy, które chronią obywateli przed zbyt rażącymi naru-
szeniami, przynajmniej w niektórych sytuacjach (nie dotyczy to miejsca pracy). 
Internet nie jest już wolnym królestwem, ale też nie stał się miejscem z orwellow-
skiej wizji. Jest on polem bitwy, na którym dziś, w erze informacji, toczy się od 
nowa fundamentalna walka o wolność18.

pod hasłem „Wolność w Internecie” przeciwnicy Umowy wskazali jak istotne 
jest dla nich korzystanie z Internetu, bez konsekwencji prawnych. Wielotysięczne 
manifestacje społeczne w różnych regionach kraju to był wyraźny pokaz buntu 
przeciwko prowadzonej polityce. Internet stał się swoistym centrum dowodzenia, 
dzięki któremu młodzi ludzie bez przeszkód mogli ustalać czas i miejsce kolejnych 
manifestacji.

Organizacje pozarządowe zarzucały władzy brak konsultacji społecznych oraz 
transparentności prowadzonych prac nad tak ważnym dokumentem. Należy 
wskazać, iż Umowa była tworzona na tyle w tajemnicy, iż odbyło się tylko jed-

18 M. castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007, s. 194.
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no publiczne spotkanie w tej sprawie, jednak zaszła sytuacja, w której wyproszono  
z niego osobę próbującą je transmitować w Internecie.

polacy w znaczącej większości zadeklarowali, iż słyszeli o Międzynarodowej 
Umowie handlowej Acta (83%)19 (Ryc. 1), niemniej nie można postawić tu zna-
ku równości z dostatecznym informowaniem społeczeństwa o treści umowy. Jest 
kwestią kolejną czy ewentualne przekazywane treści były wystarczająco zrozumia-
łe, czy przekazywana informacja była wystarczająca. W rzeczy samej tak wysoki 
wskaźnik osób, które słyszały o Acta to znacząca większość pośród badanych osób.

Ryc. 1. czy słyszał(a) pan(i) o ActA – Międzynarodowej Umowie handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi?

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu cBOs nr Bs/32/2012.

Należy jednocześnie zauważyć, iż osoby, które słyszały o Acta stanowią jedno-
cześnie przeważającą cześć tej populacji, która się jej sprzeciwia. Jak już wcześniej 
powiedziano, osoby młode stanowią tę grupę, która relatywnie najsilniej sprzeci-
wia się wprowadzeniu umowy. Istotnym w przeprowadzonym badaniu jest fakt, że 
blisko trzy czwarte respondentów stwierdziło, że opinia publiczna przed podpisa-
niem Umowy handlowej Acta nie była dostatecznie informowana o jej treści (73%). 
przeciwne zdanie reprezentuje niewielka liczba respondentów (4%) (Ryc. 2).

19 Raport cBOs nr Bs/32/2012.
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Ryc. 2. czy, pana(i) zdaniem, przed podpisaniem tej umowy (odsetek ogółu badanych).
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu cBOs nr Bs/32/2012.

3. rola organizacji pozarządowych w debacie politycznej

Rola organizacji pozarządowych w przybliżonym sporze jest wyjątkowo waż-
na. Organizacje zgodnie twierdziły, iż polscy urzędnicy odpowiedzialni za pra-
cę nad Acta nie podejmowali dialogu, w tak istotnej kwestii. Należy podkreślić, 
iż organizacje te silnie wsparły społeczną aktywność. Jedną z nich jest Fundacja 
panoptykon, która od 2010 r. należy do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
pozarządowych. Fundacja ukierunkowała działania na rzecz ochrony praw czło-
wieka oraz wolności w szerokim rozumieniu. Działa w obszarze praktyk związa-
nych w próbą nadzoru, diagnozując oraz interweniując na rzecz zmian.

Fundacja panoptykon aktywnie działała przeciwko przyjęciu Umowy handlo-
wej Acta, wskazując i unaoczniając jednocześnie zagrożenia płynące z przyjęcia 
porozumienia. swoje obawy kierowała m.in. do europosłów apelując o głosowa-
nie przeciwko porozumieniu. Wystosowany został i wysłany do polskich euro-
parlamentarzystów, osób uczestniczących w procesie decydowania o ostatecznym 
kształcie porozumienia, apel w dwóch wersjach A-B:

a – stop aCta
16 grudnia 2011 r. Rada Unii europejskiej wyraziła zgodę na przyjęcie negocjo-

wanego w sekrecie porozumienia ActA. ActA to międzynarodowe porozumie-
nie ds. walki z podrabianiem towarów i piractwem, którego naczelnym celem jest 
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zaostrzenie ścigania naruszeń prawa autorskiego. Niestety w imię walki z pirac-
twem i wskutek ugięcia się pod presją amerykańskiego lobby, Unia europejska się-
gnęła po środki niezgodne z polskim i europejskim prawem, które wzbudzają po-
ważne zastrzeżenia ze strony środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. 
Dokument ten wywołuje także mój sprzeciw. Jako obywatel i aktywny użytkownik 
Internetu uważam, że postanowienia zawarte w ActA:

•	 są niebezpieczne, ponieważ stanowią krok skierowany przeciwko naszej 
wolności wypowiedzi, prywatności, ochronie danych osobowych, a także 
naszemu prawu do informacji;

•	 są arbitralne, ponieważ umożliwiają serwisom internetowym blokowa-
nie lub usuwanie zamieszczanych przez nas danych w trybie natychmia-
stowym i bez ostrzeżenia, w przypadku wystąpienia rzekomych naruszeń 
praw autorskich;

•	 mają charakter opresyjny, gdyż zmuszają przedsiębiorców internetowych 
do pełnienia roli policji nadzorującej treści zamieszczane przez nas w sieci;

•	 mogą stać się skutecznym narzędziem zamykania nam ust i ograniczania 
nasze aktywności w Internecie, ponieważ przyznają organom władzy pu-
blicznej prawo do prowadzenia śledztw nawet w przypadku nieznacznych 
naruszeń praw autorskich.

ActA tworzy niebezpieczny precedens otwierający drogę do wprowadzenia 
prywatnej cenzury w Internecie. Głos za odrzuceniem porozumienia jest głosem 
na rzecz zapewnienia, że Internet pozostanie przestrzenią neutralności, wolności 
i innowacyjności20.

B – stop aCta
ActA to międzynarodowe porozumienie dotyczące walki z naruszeniami 

praw własności intelektualnej. ActA, pod pretekstem zwalczania piractwa propo-
nuje rozwiązania mogące przynieść katastrofalne skutki w wielu dziedzinach – od 
pogwałcenia prawa do prywatności czy wolności słowa, po hamowanie konkuren-
cyjności i innowacyjności państw rozwijających się.

Charakter prac – tryb wprowadzania
Już sam charakter prac nad dokumentem budzi moje oburzenie, ponieważ go-

dzi we wszelkie standardy obowiązujące w demokratycznym państwie prawnym. 
porozumienie negocjowane było za zamkniętymi drzwiami, w tajemnicy przed 
opinią publiczną, a na jego kształt nie mieli wpływu parlamentarzyści europej-
scy ani organizacje społeczne. Absolutnie pominięto także światową Organizację 
Handlu (WtO), obawiając się właśnie sprzeciwu krajów słabiej rozwiniętych.

20 http://www.panoptykon.org/wiadomosc/proponowana-tresc-apelu-internautow-wersja 
(dostęp: 30 listopada 2013 r.).
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jakie postanowienia aCta są moim zdaniem kontrowersyjne?:
•	 ActA spowoduje, że dostęp do tańszych odpowiedników leków i niektó-

rych gatunków nasion zostanie poważnie utrudniony. Uderzy to w pod-
stawowe potrzeby człowieka związane z ochroną zdrowia oraz żywieniem;

•	 Zgodnie z ActA, właściciele praw autorskich będą mogli uzyskiwać dane 
o użytkownikach od dostawców Internetu bez wyroku sądu. Uważam, 
że to postanowienie godzi w moją prywatność. przekazanie w prywatne 
ręce „ścigania i karania” internautów (co już ma miejsce w polsce w posta-
ci wymuszania na użytkownikach Internetu zawierania prywatnych ugód 
przez wyspecjalizowane firmy prawnicze) jest niedopuszczalne i niezgodne  
z prawem;

•	 Istnieje duże ryzyko, że zgodnie z treścią ActA, częściowa odpowiedzial-
ność za walkę z naruszeniami praw własności intelektualnej zostanie prze-
niesiona na dostawców Internetu. czyni to z dostawcy Internetu prywatne-
go nadzorcę mojego życia w sieci.

Dlatego, zarówno jako internauta, jak i obywatel demokratycznego państwa, 
zdecydowanie sprzeciwiam się przyjęciu ActA przez parlament europejski21.

Fundacja panoptykon zwraca szczególną uwagę na brak poważnej debaty pu-
blicznej, w wyniku czego opinia publiczna nie ma właściwej i rzetelnej informacji 
dotyczącej problemów związanych z Acta „brak poważnej debaty na temat tego, 
jak podejść do nowych modeli dystrybucji treści w internecie, do kultury wymia-
ny i remiksu, do nowych postaw obywatelskich  konsumenckich sprawił, że wszelkie 
działania formalnie niezgodne z prawem własności intelektualnej trafiły do worka 
z etykietą „piractwo”. Jednocześnie, intensywny lobbying tonącej gałęzi przemysłu 
sprawił, że postanowiono tępić wszelkie naruszenia tego prawa z żarliwością wcze-
śniej zarezerwowaną dla walki z przestępczością. Tym sposobem przeciętny obywatel 
stał się domniemanym przestępcą, którego prawa obywatelskie mogą w niektórych 
aspektach zostać „zawieszone” na czas rozstrzygania, czy świadomie naraził branżę 
rozrywkową na straty o wartości kilku dolarów”22.

ponadto podnosi się kwestie, iż w sporze nie chodzi o promowanie piractwa 
„chodzi o powstrzymanie nowej fali nadzoru nad społeczeństwem; o wolny i otwar-
ty Internet; o zachowanie proporcji między ochroną interesów milionów użytkow-
ników i wartości, dzięki którym rozwija się sieć, a zabezpieczaniem komercyjnych 
interesów jednej branży przemysłu. przypominamy o tym, ponieważ coraz częściej 
i z coraz większym niepokojem czytamy, jak na różnych formach walka z Acta jest 

21 http://www.panoptykon.org/wiadomosc/proponowana-tresc-apelu-internautow-wersja-b (do-
stęp: 30 listopada 2013 r.).

22 http://panoptykon.org/wiadomosc/dlaczego-panoptykon-walczy-z-acta (dostęp: 30 listo-
pada 2013 r.).
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utożsamiana z promowaniem nielegalnej wymiany plików. spór internautów z rzą-
dem, który z sieci wylał się już na ulicę, i trwające od miesięcy protesty organizacji 
pozarządowych mają naprawdę o wiele poważniejsze podstawy”23.

W miejscu tym należy przytoczyć wynik badań centrum cyfrowego „Obiegi 
kultury. społeczna cyrkulacja treści”24, który przedstawia, iż uczestnicy nieformal-
nych obiegów treści mają trzy razy większy udział w płatnych formach uczestnic-
twa w kulturze niż ich rówieśnicy uczestniczący wyłącznie w formalnym obiegu.

Dokonując podsumowania należy uznać, iż pod presją protestów społecznych 
oraz działań organizacji pozarządowych, premier Donald tusk wydał decyzje  
o odstąpieniu od ratyfikacji Umowy, do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości 
z nią związanych. tym samym wskazać należy, iż postąpiono zgodnie z oczekiwa-
niami społecznymi, wpływ na taki stan rzeczy bez wątpienia miały działania orga-
nizacji pozarządowych, przede wszystkim unaocznienie administracji, iż nie zo-
stały dopełnione standardy europejskie, w wielu obszarach dotyczących konsul-
tacji społecznych. Organizacje zwracały szczególną uwagę na ignorowanie głosu 
społeczeństwa w zakresie wprowadzania nowych regulacji. podkreślić jednocze-
śnie należy skale protestów społecznych, bez których prawdopodobnie siła bun-
tu nie byłaby tak rażąca.

Decyzja o odstąpieniu od ratyfikacji nie oznacza całkowitego zaprzestania prac 
nad dokumentem, bowiem zakusy monitorowania sieci internetowej są w interesie 
różnych grup społecznych, grup interesu, a także państw. stąd tak silna potrzeba 
kontrolingu, w tym i innych obszarach, administracji publicznej przez organizacje 
pozarządowe.

podkreślić należy, iż brak kontrolingu i bierność organizacji pozarządowych 
oraz społeczeństwa przyczyniać się może do nadużyć ze strony administracji pu-
blicznej. Odwrotna zaś sytuacja, co właściwie się nie zdarza, może stworzyć sy-
tuacje poddańczości władzy wobec społeczeństwa, co z kolei może wpływać nie-
korzystnie na interesy państwa. stąd tak ważna jest polityka kompromisu oraz 
polityka aktywizowania społeczeństwa w sprawy istotne.

* * *

streszczenie: Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie istoty komunikowania jako 
wartości budującej społeczeństwo obywatelskie. przybliża się tu ważną rolę organizacji poza-
rządowych. Autor niniejszej publikacji organizacjom tym stawia zadanie kontrolingu admini-
stracji publicznej celem zapobiegania ewentualnym nadużyciom ze strony władzy. praca we 
wstępie przybliża problematykę komunikacji ogólnie oraz istotę dialogu społecznego i politycz-
nego. poza wstępem opracowanie zawiera trzy rozdziały. W pierwszym z nich w sposób synte-

23 Ibidem.
24 Raport został opublikowany 25 stycznia 2011 r.
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tyczny opisuje się tyle działań organizacji pozarządowych. Rozdział drugi poświęcono istocie 
konsultacji społecznych oraz transparentności działań jako ważnych elementów, będących pod-
stawą społeczeństwa obywatelskiego. Rozdział trzeci opisuje role organizacji pozarządowych  
w debacie politycznej. W podsumowaniu przedstawiono główne wnioski uzyskane w całej pracy.

słowa kluczowe: organizacja pozarządowa, społeczeństwo obywatelskie, protesty społecz-
ne, Umowa handlowa Acta, administracja publiczna.

summary: This paper aims to bring the essence of communication as the value of building 
civil society. Approaches to the important role of non-governmental organizations. The author 
of this publication, organizations that puts job controlling public administration in order to 
prevent possible abuse of power. Work in the introduction approaches the issue of communi-
cation in General and the essence of the social and political dialogue. Outside the entrance to 
the study contains three chapters. In the first of them in synthetic describes so many activities 
of non-governmental organizations. The second chapter is devoted to the essence of the public 
consultation and transparency measures as important elements, which are the Foundation of 
civil society. The third chapter describes the role of NGOs in the political debate. In the sum-
mary lists the main conclusions obtained in the whole work.

Keywords: NGO, civil society, social protests, Acta trade agreement, public administration.
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Wiesław Pływaczewski

ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
W PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU 

NIEKONTROLOWANEGO ZAWŁASZCZANIA 
PRZESTRZENI KRAJOBRAZOWEJ – KRYMINOLOGICZNE 

STUDIUM PRZYPADKÓW DOTYCZĄCE SEKTORA 
ENERGII WIATROWEJ

THE ROLE OF NGOS IN REVEALING THE PATHOLOGIES ASSOCIATED 
WITH THE LOCATION OF WIND FARMS

1. zielona kryminologia wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych – 
     uwagi wprowadzające

Kryminologia jako nauka o przestępstwie i przestępczości zaczyna coraz sze-
rzej interesować się zagrożeniami cywilizacyjnymi wymierzonymi w środowisko 
naturalne.1

Dzieje się to głównie za sprawą dynamicznie rozwijającej się zielonej krymino-
logii (green criminology), która to subdyscyplina, zrywając z dotychczasowym gor-
setem klasycznej definicji przestępstwa, znacząco wzbogaciła spektrum krymino-
logicznych zainteresowań badawczych.2 Badania te obejmują dzisiaj nie tylko do-
tychczasowe formy tzw. przestępczości środowiskowej, ale również rozległe obsza-
ry przestępczości korporacyjnej skierowanej w chronione gatunki fauny i flory, w 
tym gatunki morskie. Kolejnym niezwykle cennym kierunkiem zainteresowań ba-

1 por. B. Hołyst, Kryminologia. Warszawa 1999, s.300 oraz W. pływaczewski, Zielona krymi-
nologia – spór o zakres kryminalizacji. [w:] s. pikulski, M. Romańczuk-Grącka (red.), Granice 
kryminalizacji i penalizacji. Olsztyn 2013, s. 568-579.

2 por. R. White, Crimes Against Nature. Environmental Criminology and Ecological Justice, 
William publishing 2008, s. 8 i n.; również tego autora: The Foundations of Eco- global Criminol-
ogy [w:] R. ellefsten, R. sollund, G. Larsen (ed.), Eco-global Crimes. Contemporary Problems 
and Future Challenges, Ashgate, Farnham 2012, s.15 i n.; także: p. Bierne, N. south (ed.), Issues 
in Green Criminology, William publishing 2007, s. 3-55.



WIesŁAW pŁYWAcZeWsKI78

dawczych zielonych kryminologów jest problematyka zanieczyszczeń środowiska,  
w szczególności obszar związany z zorganizowaną aktywnością międzynarodowych 
organizacji przestępczych. Wspomniane struktury zorientowane są na przejmowa-
nie najbardziej lukratywnych rynków związanych z handlem chronionymi gatunka-
mi roślin i zwierząt. Niewątpliwie znaczące miejsce w tych działaniach zajmuje ry-
nek pozyskiwania i przerobu drewna. Zahamowanie procederu masowego karczo-
wania lasów pierwotnych, zagrażającego zachowaniu cennych gatunków fauny i flo-
ry, a także egzystencji lokalnych społeczności, uznawane jest dziś przez krymino-
logów i ekologów za priorytetowe wyzwanie o znaczeniu globalnym.3 W przeciw-
działaniu wymienionym zagrożeniom zielona kryminologia dostrzega niezwykle 
znaczącą rolę organizacji pozarządowych tym bardziej, że organizacje te - w założe-
niach ciągle rozwijającej się orientacji kryminologicznej - wespół z publicznymi in-
stytucjami krajowymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi stanowią niezwykle 
ważne ogniwo światowej strategii identyfikowania i eliminowania zjawisk zagraża-
jących środowisku naturalnemu. Nie ulega wątpliwości, że organizacje pozarządowe 
(NGO – Non - Governmental Organization) odgrywają także doniosłą rolę w dzia-
łaniach odsłaniających kulisy nielegalnych transakcji związanych z rozwojem sek-
tora energetycznego, w tym zakonspirowanych porozumień dotyczących inwesty-
cji związanych z instalowaniem turbin wiatrowych. Wspomniane zmowy obejmu-
ją m.in. czyny o charakterze korupcyjnym, groźby karalne, fałszerstwa dokumentów,  
a także – co potwierdzają służby śledcze – przypadki bezprawnego przejmowania 
obszarów prawnie chronionych oraz prania pieniędzy.4

2. przegląd wybranych międzynarodowych organizacji ekologicznych 
    podejmujących problematykę energii wiatrowej

szczególną aktywnością w zakresie ujawniania zagrożeń cywilizacyjnych wy-
różniają się organizacje ekologiczne o zasięgu międzynarodowym. Do nich nie-
wątpliwie należy zaliczyć Greenpeace, ze swoimi regionalnymi i krajowymi struk-

3 Illegal Logging in the Tropics: Strategies for Cutting Crime, ed. by Ramsay M. Ravenel, Ilmi 
M.G. Granoff, carrie A. Magee, Routledge, 2005, s. 17; W. pływaczewski, Przeciwdziałanie nie-
legalnej eksploatacji lasów pierwotnych. przegląd policyjny, Nr 1/2011, s.65 oraz Organised Traf-
ficing in Protected Species of Wild Flora and Fauna as e Means of Supporting Armed Conflicts and 
Terrorism. Białostockie studia prawnicze, z. 10, Białystok 2011, s.189-205.

4 szerzej na ten temat – zob. W. pływaczewski, Degradacja krajobrazu jako szczególna 
forma wandalizmu ekologicznego - kontrowersje wokół lokalizacji farm wiatrowych na obsza-
rach wyróżniających się cennymi walorami naturalnymi i kulturowymi. [w:] W. pływaczew-
ski, sz. Buczyński (red.), Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, Olsztyn 
2015, s.13-39.
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turami.5 Organizacja ta koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, glo-
balnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska naturalnego człowieka. 
prowadzone przez nią kampanie obejmują sześć głównych obszarów ochrony śro-
dowiska. Zalicza się do nich: ochronę lasów, w tym lasów pierwotnych, ochronę 
oceanów i mórz, ochronę przed substancjami toksycznymi, globalne ocieplenie  
i zmiany klimatyczne, energię oraz organizmy modyfikowane genetycznie. Należy 
przypomnieć, że Greenpeace już od 1971 roku przeciwstawia się niszczeniu środo-
wiska naturalnego, wówczas to grupa aktywistów - ekologów zaprotestowała prze-
ciwko testom nuklearnym przeprowadzanym przez rząd stanów Zjednoczonych  
u wybrzeży Alaski. Od tamtej pory istotą działania organizacji są akcje bezpośred-
nie na wodzie, ziemi i w powietrzu. Ich celem jest zwrócenie uwagi opinii publicz-
nej na przypadki niszczenia zasobów przyrodniczych Ziemi, a także wskazanie od-
powiedzialnych za taki stan rzeczy. Jak zauważa p. chlebowicz niektóre inicjatywy 
organizacji ekologicznych, w tym i Greenpeace, przybierać mogą radykalną for-
mę co powoduje, że niejednokrotnie kwalifikuje się je w kryminologii jako prze-
jaw tzw. terroryzmu ekologicznego.6

polskie biuro Greenpeace istnieje od kwietnia 2004 roku i w tym czasie rozrosło 
się z małej grupy inicjatywnej do dużego, wyspecjalizowanego zespołu, realizującego 
wspomniane wyżej programy specjalistyczne. swoje stanowisko w sprawie lokaliza-
cji farm wiatrowych Greenpeace polska wyraziło w deklaracji z 23 listopada 2012 r.  
w sprawie protestów związanych z budową farm wiatrowych w polsce.7 podkreśla 
się w nim, że organizacja ta popiera rozwój energii odnawialnej we wszystkich jej 
formach – pozyskiwanej ze słońca, wiatru, źródeł geotermalnych czy biomasy pro-
dukowanej bez szkód dla środowiska. Jednakże energia odnawialna ze względu na 
swój charakter powinna być produkowana w sposób zdecentralizowany, co oznacza, 
że strukturę produkcji energii każdego kraju czy regionu należy dostosować do spe-
cyfiki danego obszaru. Zdaniem Greenpeace rozwiązania typu „jeden rodzaj ener-
gii dla wszystkich” są spuścizną przestarzałego myślenia, którą jak najszybciej nale-
ży odrzucić. W deklaracji podkreśla się, ze protesty społeczności lokalnych sprzeci-
wiających się farmom wiatrowym nie są skierowane przeciwko technologiom pozy-

5 Zob. W. pływaczewski, Organizacje pozarządowe na tle problematyki nielegalnego handlu 
chronionymi gatunkami dzikiej fauny i flory, studia prawnoustrojowe, Nr 13/2011, s. 265-288.

6 Zob. p. chlebowicz, Kryminologiczne aspekty ekoterroryzmu. [w:] Kryminologia wobec 
współczesnych zagrożeń ekologicznych, red. W. pływaczewski, M. Kotowska, Olsztyn 2011 r., s. 
34-51. oraz tego samego autora: Nielegalny handel bronią z perspektywy kryminologicznej. [w:] 
Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania. red. W. pływaczew-
ski, p. chlebowicz, Olsztyn 2012, s. 169 -180.

7 Zob. Stanowisko Greenpeace Polska w sprawie protestów związanych z budową farm wia-
trowych w Polsce. Warszawa, 23 listopada 2012 r. (http://www.greenpeace.org/poland/pageFi-
les/469297/stanowisko-gp-pl-farmy-wiatrowe.pdf (dostęp: 12 września 2014 r.)
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skiwania energii ze źródeł odnawialnych, lecz dotyczą konkretnych projektów inwe-
stycyjnych. społeczności te chcą mieć większy wpływ nie tylko na konkretne projek-
ty, ale także na decyzje o tym, w jaki sposób energia będzie pozyskiwana w ich re-
gionie w przyszłości. Zdaniem działaczy Greenpeace taka postawa jest wyrazem tro-
ski o zdrowie oraz przyszłość tych społeczności, które obecnie są ofiarami produkcji 
energii ze źródeł kopalnianych, a także odpowiedzialności wobec kolejnych pokoleń. 
Od 2008roku działa także europejska platforma przeciwników Farm Wiatrowych 
( European Platform Against Windfarms – EPAW ), która skupia 744 organizacje 
z 22 państw, w tym 6 z polski.8 Głównym celem stowarzyszenia jest obrona interesów 
jego członków, w sytuacji gdy wchodzą w spór z budującymi elektrownie wiatrowe, 
obrona flory i fauny oraz krajobrazu przed szkodliwym działaniem farm wiatrowych. 
ponadto organizacja ta walczy ze skutkami szkodliwego oddziaływania farm na tury-
stykę, gospodarkę, jakość życia mieszkańców, a także wartość przejmowanych przez 
inwestorów nieruchomości oraz zdrowie. platforma w swoim działaniu neguje roz-
wój farm wiatrowych jako skutecznego narzędzia do rozwiązywania problemów kli-
matycznych lub gospodarczych człowieka i planety. Organizacja ta skierowała m.in. 
wniosek do Komisji europejskiej o przyjęcie moratorium w sprawie instalacji farm 
wiatrowych.9 Niemiecki oddział epAW przygotował specjalny raport w sprawie od-
działywania turbin wiatrowych na środowisko, jego autorzy stwierdzają w nim m.in.:

„(…) Na całym świecie, ofiary farm wiatrowych i ekolodzy podnoszą te same 
problemy jak w Niemczech, są to przede wszystkim:

 – niszczenie dzikiej przyrody (zwłaszcza ptaków i nietoperzy) i ich środowiska;
 – utrata naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego;
 – konflikty w społecznościach z groźbami skierowanymi do przedstawicieli 

kampanii antywiatrakowych;
 – utrata praw obywatelskich, takich jak wolność wypowiedzi i przeprowadza-

nia konsultacji;
 – korupcja i wszechobecny wpływ lobby farm wiatrowych;
 – utrata wartości nieruchomości;
 – presja na ludność wywierana przez lobby farm wiatrowych, polityków i media;
 – straty finansowe w działalności turystycznej i hodowli bydła;
 – „wyciszanie” – (przekupywanie) organizacji ochrony przyrody przez lobby 

farm wiatrowych poprzez darowizny i sponsoring;
 – subwencje dla przemysłu farm wiatrowych, które przyczyniają się do wzrostu 

cen energii.
 – propagatorzy energii wiatrowej okłamujący władze samorządowe i przy-

szłych sąsiadów farm wiatrowych;

8 R. socha, Polsko – polskie wojny z wiatrakami. polityka Nr 39(2826), s. 35.
9 http://www.epaw.org (dostęp: 16 września 2014 r.).
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 – obniżenie jakości życia z powodu hałasu, migotania cieni i zaburzenia kra-
jobrazu;

 – zniesławianie i dyskryminacja przeciwników farm wiatrowych;
 – zachłanność bez ograniczeń ze strony niektórych właścicieli, operatorów 

farm wiatrowych,
 – oraz skorumpowanych radnych;
 – ustawy o energii odnawialnej, które faworyzują kilku spekulantów zamiast 

chronić interes społeczny;
 – nawołuje się fałszywie społeczeństwo w imię ochrony klimatu do życia w są-

siedztwie turbin wiatrowych;
 – problemy zdrowotne spowodowane hałasem i infradźwiękami”10.

Znaczącą rolę w działaniach na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływa-
nia farm wiatrowych na środowisko odgrywają organizacje pozarządowe zajmują-
ce się ochroną awifauny. Okazuje się bowiem, że nieprzemyślane lokalizacje turbin 
wiatrowych prowadzą często do śmierci tysięcy ptaków wędrownych. problem ten 
został zauważony m.in. w przywołanej wcześniej deklaracji Greenpeace polska. 
Jej działacze podkreślili w niej, że Greenpeace (…) ma świadomość tego, że farmy 
wiatrowe mogą negatywnie oddziaływać na ptaki i nietoperze. Dlatego muszą być 
lokalizowane w takich miejscach, które pozwolą maksymalnie ograniczyć jakikol-
wiek niekorzystny wpływ na ich populacje. Wymaga to rzetelnych badań i analiz 
ornitologicznych poprzedzających wybór lokalizacji planowanej inwestycji. Ocena 
wpływu planowanej farmy na ptaki, prowadzona zgodnie z wytycznymi Polskiego 
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków z 2008 r., powinna być traktowana przez inwestorów oraz administracje pu-
bliczną, jako ważny element procesu decyzyjnego”.11

przeciwdziałaniem patologiom związanym z kontrowersyjnymi lokalizacjami 
farm wiatrowych, w szczególności zagrażającymi migrującym ptakom, zajmu-
je się również Międzynarodowa Rada Ochrony ptaków (BirdLife International – 
BLI). początkowo działała ona jako International council for Bird preservation. 
Założona została w 1922 roku w celu ochrony dziko występujących ptaków i ich 
siedlisk. Rada jest federacją zrzeszającą ponad 330 organizacji z ponad 100 krajów. 
prowadzi bogatą działalność edukacyjną oraz wydawniczą, m.in. wydaje kwartal-
nik „World Birdwatch”.

Działacze większości liczących się organizacji ekologicznych zauważają ponad-
to, ze właściwie zlokalizowane projekty nie powinny być uciążliwe zarówno pod 
kątem hałasu, wymagań środowiskowych i krajobrazowych, ani też wpływać nega-

10 p. Marczak, Energetyka wiatrowa a społeczność lokalna. Kancelaria senatu, Biuro Analiz 
i Dokumentacji, kwiecień, Warszawa 2011, s.23.

11 stanowisko Greenpeace polska, op. cit., s.1.
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tywnie na awifaunę. Każda lokalizacja powinna być rozpatrywana w odniesieniu 
do lokalnych uwarunkowań i uwzględniać rekomendacje planów zagospodaro-
wania przestrzennego w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych 
regionu.12

Na problem patologii towarzyszących instalowaniu farm wiatrowych zwracają 
uwagę także inne organizacje ekologiczne. Na przykład wyspecjalizowaną organiza-
cją zorientowaną na ochronę dzikiej przyrody, w szczególności rzadkich gatunków 
fauny i flory, jest m.in. światowy Fundusz na rzecz przyrody (World Wide Fund for 
Nature -WWF). W swoich działaniach WWF często nagłaśnia problemy związane 
z zawłaszczaniem cennych środowiskowo przestrzeni przez inwestorów związa-
nych z sektorem energii wiatrowej. Fundusz powstał w 1961 roku. siedziba sekre-
tariatu mieści się w szwajcarii. Organizacja jest finansowana ze źródeł prywatnych  
i działa w ponad 90 krajach, zrzeszając około 5 mln członków. Fundusz angażuje się  
w ochronę naturalnych środowisk wyróżniających się unikatową fauną i florą.

Głównym celem WWF jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz ini-
cjowanie akcji na rzecz ratowania cennych gatunków zwierząt. Na przykład WWF 
wspiera m.in. działania na rzecz poszerzenia Białowieskiego parku Narodowego. 
pośród naczelnych zasad, którymi kieruje się w swojej działalności ta organizacja 
należy wymienić: niezależność, apolityczność, wielokulturowość oraz podejmo-
wanie decyzji w oparciu o zweryfikowane badania naukowe, a także poszukiwanie 
dialogu ze społecznościami lokalnymi zamieszkującymi cenne obszary przyrodni-
cze. W czasie prawie 50 lat swojego istnienia WWF zainicjował, przeprowadził lub 
pomógł w realizacji kilkunastu tysięcy przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody  
w na całym świecie, przyczyniając się m.in. do powstania ponad 270 parków naro-
dowych. Wprawdzie główna siedziba WWF znajduje się w europie, jednak znacz-
ny ciężar zadań tej organizacji przejmują jej narodowe oddziały, działające w wie-
lu krajach na świecie. W latach 1980-tych, wspólnie z IUcN (International Union 
for Conservation of Nature and Nature Resources) oraz UNep (United Nations 
Environmental Programme)13, WWF opracował światową strategię w Zakresie 
Ochrony przyrody, którą wspiera i promuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. 
strategia, wdrożona jednocześnie w 34 krajach, stała się podstawą kompleksowe-
go spojrzenia na ochronę środowiska oraz wytyczną zrównoważonego wykorzy-
stywania zasobów naturalnych naszej planety. W 1992 roku, podczas konferen-
cji ONZ w Rio de Janeiro, fundacja odegrała ważną rolę w nakłonieniu rządów 
państw z całego świata do podpisania konwencji o bioróżnorodności oraz o wpły-

12 Ibidem.
13 por. W. pływaczewski, Międzynarodowa współpraca policyjna w zakresie przestępczości 

związanej nielegalnym handlem chronionymi gatunkami fauny i flory. przegląd policyjny Nr 1 
z 2011 r.,  s. 71-94.
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wie zmian klimatu na środowisko. ponadto WWF wspólnie z innymi organizacja-
mi ekologicznymi zabiega o to, aby konwencje te były efektywnie wdrażane w życie.

Niezwykle ważną sferą aktywności WWF są działania na rzecz zmian licznych 
szkodliwych dla środowiska decyzji rządów oraz wadliwych aktów prawnych ma-
jących negatywny wpływ na światowe dziedzictwo przyrodnicze. Wszystkie inicjo-
wane przez tę organizację przedsięwzięcia prowadzone są w imię zasady „ochro-
na przyrody z ludźmi i dla ludzi”. Kluczem do sukcesu realizowanych przez WWF 
projektów, poza wiedzą i doświadczeniem jej członków, jest współpraca z part-
nerami: innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, a także  
z tymi przedstawicielami biznesu, którzy gotowi są prowadzić działalność gospo-
darczą zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.14 W swoim kontrowersyjnym 
raporcie z 2014 r. na temat energii odnawialnej organizacja ta dość sceptycznie od-
niosła się do perspektyw rozwoju sektora energii wiatrowej, podważając jego eko-
nomiczną zasadność oraz eksponowane przez przedstawicieli tego sektora zalety 
farm wiatrowych.15

Kolejną inicjatywą, która wspiera ochronę dziedzictwa kulturalnego i natural-
nego, także przed szkodliwą ingerencją sektora energii wiatrowej jest Europa Nostra 
(Nasza europa). Jest to federacja, którą tworzy 250 organizacji z 45 europejskich 
krajów . Od 2002 roku sprawuje nadzór, przekazany przez Unię europejską, nad 
programem Nagroda Europa Nostra (European Union Prize for Cultural Heritage), 
jego celem jest m. in. promowanie wysokich i rygorystycznych standardów na polu 
dziedzictwa kulturowego europy. W wyniku obrad Rady eN, w czasie spotkania 
z 14 czerwca 2008 r. odbytego w Newcastle, ogłoszono Deklarację w sprawie wpły-
wu elektrowni wiatrowych na krajobraz. stwierdzono w tym dokumencie m.in., że 
w wielu krajach europejskich w procesie podejmowania decyzji odnoszących się 
do turbin wiatrowych niewystarczająco bierze się pod uwagę kwestię skutków spo-
łecznych, gospodarczych, turystycznych, historycznych, kulturowych, przyrodni-
czych oraz krajobrazowych.16

Warto również przypomnieć, że już w 1998 roku ponad 100 znanych nie-
mieckich naukowców podpisało się pod słynnym już Manifestem z Darmstadt. 
Naukowcy przestrzegają w tym dokumencie przed nadmierną ekspansją energety-
ki wiatrowej, domagając się jednocześnie zaniechania jej subsydiowania z pienię-
dzy podatników. Warto zauważyć, że zasadnicza treść manifestu, mimo upływu 

14 szeroko na temat działalności tej organizacji – zob. www.wwf.org.
15 Raport WWF z 2014 r. Demaskowanie mitów: obalanie mitów o energii wiatrowej. http://

awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/wwfpolska_demaskowanie_mitow_klimatycznych.pdf 
(dostęp: 7 lutego 2015 r.).

16 Europa Nostra Declaration On The Impast Of Wind-Power on The Countryside, europa 
Nostra, 14 June 2008 - www.europanostra.org (dostęp: 16 września 2014 r.).
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kilkunastu lat i zwiększenia się ilości wiatraków w Niemczech i europie, pozostaje 
w pełni aktualna. Zdaniem sygnatariuszy manifestu energetyka wiatrowa, wbrew 
tezom jej zwolenników, nie rozwiązuje żadnego problemu związanego z bezpie-
czeństwem dostaw energii czy ochroną klimatu i środowiska. Natomiast nie ulega 
wątpliwości, że generuje ona nowe zagrożenia dla ludzi, środowiska i gospodarki. 
Nie bez znaczenia jest również to, że masowe lokalizowanie farm wiatrowych po-
woduje dewastację unikatowych obszarów przyrodniczych, pozbawiając ludzi na-
turalnego krajobrazu. Decydujące znaczenie, jak podkreślają niemieccy naukow-
cy, w sposobie patrzenia na elektrownie wiatrowe mają jednak kwestie finansowe, 
gdyż bez państwowych pieniędzy i przymusu zakupu energii od tych urządzeń, 
nikt nie postawiłby tylu wiatraków.17

3. ogólnopolskie stowarzyszenie „pozytywna Energia” – przykład 
     zaangażowania nGo w kampanie przeciwko praktykom niekontrolowanego 
     zawłaszczania dziedzictwa krajobrazowego w polsce

Należy zauważyć, że również w polsce przeciwnicy niekontrolowanych loka-
lizacji farm wiatrowych prowadzą coraz szerszą działalność edukacyjną. Jej prze-
jawem mogą być m.in. inicjatywy Ogólnopolskiego stowarzyszenie „pozytywna 
energia”. Organizacja ta jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla repre-
zentacji i wsparcia lokalnych społeczności działających na rzecz zrównoważone-
go rozwoju lub narażonych na zagrożenia ze strony inwestycji negatywnie oddzia-
łujących na środowisko. stowarzyszenie jest organizacją ekologiczną w rozumie-
niu ustawy z 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko. celami stowarzyszenia są m.in.:

 – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego 
ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rynku pracy;

 – wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej oraz mikroenergetyki,  
a także działania propagujące oszczędność oraz wzrost efektywności ener-
getycznej;

 – wspieranie lokalnych społeczności działających na rzecz ochrony środowi-
ska, krajobrazu oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;

 – działanie na rzecz wyznaczania lokalizacji inwestycji potencjalnie i zawsze 
znacząco oddziałujących na środowisko w taki sposób, aby nie zagrażały 
one środowisku i nie naruszały interesów społeczności lokalnych;

 – działanie na rzecz określenia przez przepisy prawa minimalnej odległości 

17 http://nowa-stepnica.x25.pl/2012/03/28/manifest-z-darmstad-podpisalo-ponad-100-niemieckich-
naukowcow (dostęp: 9 lutego 2015 r.).
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turbiny wiatrowej od zabudowy istniejącej i projektowanej oraz podejmo-
wanie i wspieranie innych inicjatyw, mających na celu wprowadzenie regu-
lacji prawnych zgodnych z oczekiwaniami lokalnych społeczności;

 – działania na rzecz unormowania w prawodawstwie polskim przepisów 
dotyczących poziomów hałasu słyszalnego i infradźwięków w środowisku 
według zaleceń światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz najlepszych 
rozwiązań światowych;

 – działania na rzecz pełnego wprowadzenia do ustawodawstwa polskiego 
postanowień europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz zasad ochrony 
przestrzeni wiejskiej;

 – prowadzenie oraz zlecanie badań mających na celu ustalenie faktycznego 
wpływu na ludzi i na środowisko ze strony inwestycji potencjalnie i zawsze 
znacząco oddziałujących na środowisko;

 – gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej inwesty-
cji potencjalnie lub zawsze znacząco oddziałujących na środowisko (…).18

Ogólnopolskie stowarzyszenie „pozytywna energia” prowadzi serwis infor-
macyjny stOpwiatrakom.eu (Ogólnopolski serwis przeciwników Zbyt Bliskiej 
Lokalizacji Wiatraków od Domów). Jest to kolejna cenna inicjatywa podejmowa-
na na rzecz ochrony dziedzictwa krajobrazowego. Na marginesie warto zauważyć, 
że na całym świecie zarejestrowanych jest już ponad 2181 witryn internetowych 
organizacji pozarządowych – przeciwników farm wiatrowych.19

4. stowarzyszenie na rzecz ochrony Krajobrazu Kulturowego mazur 
    „sadyba” – od perspektywy regionalnej po inicjatywy ogólnokrajowe

Jako przykład inicjatyw na rzecz ochrony krajobrazu przyrodniczego mogą 
służyć także propozycje zgłaszane przez stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 
Krajobrazu Kulturowego Mazur „sadyba”.20 Organizacja ta od wielu lat sprzeciwia 
się dewastacji mazursko-warmińskiego krajobrazu. Warto przypomnieć, że dzię-
ki szybkiej interwencji stowarzyszenia m.in. powstrzymany został proceder nisz-
czenia starych mazurskich drzewostanów. Wspomniana organizacja opowiada 
się również za szerszym niż dotychczas promowaniem pozytywnych przykładów 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zabytkowego oraz wspiera wszelkie działa-
nia na rzecz kształtowania poczucia tożsamości regionalnej, uznając je za ważny 
element postawy obywatelskiej.

18 stopwiatrakom.eu (dostęp:16 września 2014 r.).
19 Tamże.
20 stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „sadyba” -http://sa-

dybamazury.wordpress.com (dostęp: 15 września 2014 r.).
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Jeśli chodzi o problem instalowania farm wiatrowych należy podkreślić, że 
większość organizacji ekologicznych, w tym i „sadyba”, co do zasady akceptuje 
program rozwoju energii odnawialnych. Jednak organizacje te nie godzą się na 
niekontrolowane instalowanie farm wiatrowych na terenach wyróżniających się 
cenną fauną i florą oraz unikatowym ukształtowaniem. Niewątpliwie do nich na-
leży zaliczyć unikatowe obszary Warmii i Mazur oraz suwalszczyzny. Z oczywi-
stych powodów sprzeciwiają się także lokalizowaniu tego rodzaju instalacji na te-
renach objętych ochroną przyrodniczą i konserwatorską, bądź służących maso-
wej turystyce i rekreacji. Kierując się troską o zachowanie najcenniejszych obsza-
rów krajobrazowych, nie tylko na obszarze Warmii i Mazur, liderzy organizacji 
proekologicznych powołali Koalicję „Bezpieczna energia”.21 celem tej inicjatywy 
jest uwrażliwienie społeczeństwa na zagrożenia związane z niekontrolowaną lo-
kalizacją elektrowni wiatrowych, jak również monitorowanie działań sprzecznych  
z prawem. członkowie Koalicji „Bezpieczna energia” organizują liczne konfe-
rencje na temat energii wiatrowej, wskazują przy tym na pozytywne strony budo-
wy wiatraków jak również na zagrożenia, które pojawiają się przypadku nie prze-
strzegania przez inwestorów i urzędników prawa oraz zasad współżycia społecz-
nego. Działania „sadyby” wpisują się w szerszy kontekst licznych kampanii po-
dejmowanych przez współpracujące ze stowarzyszeniem organizacje społeczne 
o zasięgu regionalnym i krajowym. Jako przykład tego rodzaju współpracy moż-
na wskazać „tykociński Apel Krajobrazowy”, w którym członkowie towarzystwa 
Ochrony Krajobrazu (tOK) oraz stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu 
Kulturowego Mazur „sadyba” , a także osoby prywatne, wyrazili 15 lipca 2011 r. 
niepokój o stan narodowego dziedzictwa krajobrazowego. Aby powstrzymać nie-
odwracalny w skutkach proces dewastacji i zawłaszczania krajobrazu sygnatariu-
sze wspomnianej deklaracji postulują m.in.:
1. wdrożenie w życie ratyfikowanej w 2004 roku europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej. Niezbędne jest określenie polityki krajobrazowej polski – po-
winna powstać „Ustawa o ochronie krajobrazu” łącząca zapisy dotyczące kra-
jobrazu rozproszone obecnie w ustawach, między innymi o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, o ochronie przyrody oraz planowaniu przestrzennym. 
Niezbędne jest utworzenie organu odpowiedzialnego całościowo za gospodar-
kę przestrzenną i za krajobraz, oraz podjęcie szeroko zakrojonej, długotrwałej 
i ogólnopolskiej kampanii edukującej (w mediach, w szkołach i urzędach);

2. wprowadzenie obowiązku sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
oraz określenie terminu, do którego gminy mają obowiązek sporządzenia pla-
nów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o waloryzację przyrodniczą 

21 K. A. Worobiec, „Mazury – Cud Natury” z wiatrakami w tle. „Dzikie Życie” Nr 7-8/241 
i 242, lipiec-sierpień 2014 r., s.24.
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i kulturową. plany te mogłyby być zmieniane i aneksowane jedynie w wyjąt-
kowych wypadkach, po uzyskaniu zgody państwowego organu nadzorującego. 
Granice krajobrazów przyrodniczych i kulturowych na ogół nie pokrywają się 
z administracyjnymi granicami gmin, dlatego tworzone w sąsiedztwie plany 
powinny być spójne w kwestiach wytycznych i uwarunkowań krajobrazowych 
(należy opracowywać plany zintegrowane). Decyzja o obszarze planów zinte-
growanych i wspólnych wytycznych dotyczących warunków powinna należeć 
do kompetencji służb powiatowych lub wojewódzkich;

3. wprowadzenie mechanizmów wymuszających w określonym czasie sporzą-
dzanie planów zagospodarowania przestrzennego, by ograniczyć możliwość 
„ręcznego sterownia” gospodarką przestrzenną w zależności od zmiany władz 
lokalnych czy presji inwestorów (dotychczasowa polityka zezwalająca na two-
rzenie tzw. „siedlisk” w szczerym polu, według dowolnych interpretacji gmin, 
doprowadziła do masowego odrolnienia gruntów w atrakcyjnych krajobrazo-
wo obszarach oraz dzielenia tych gruntów na działki budowlane, czego kon-
sekwencją jest katastrofalna fragmentacja krajobrazu). Do czasu pokrycia 
kraju miejscowymi planami zagospodarowania, należy zaprzestać tworzenia 
nowych siedlisk na terenach niebudowlanych w obszarach chronionego krajo-
brazu (parki narodowe, krajobrazowe, kulturowe);

4. ograniczenie chaotycznego zaśmiecania i zawłaszczania przestrzeni publicznej 
wzdłuż pasów drogowych oraz na terenach zurbanizowanych różnymi forma-
mi reklam (zwłaszcza na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym, 
narodowym lub kulturowym, aby chronić wartości krajobrazowe, dla których 
obszary objęto ochroną). pas drogowy w obszarach, gdzie droga przecina park 
narodowy lub krajobrazowy nie może być wykorzystywany do ustawiania tam 
reklam. Wszelkie reklamy ustawiane w krajobrazie wymagają zgody organu 
odpowiedzialnego za krajobraz.22

5. podsumowanie – rola nGo w przeciwdziałaniu patologiom w sektorze 
     energii wiatrowej

pośród przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie degradacji cennych hi-
storycznie i przyrodniczo obszarów należałoby w pierwszej kolejności wskazać ini-
cjatywy na rzecz tworzenia nowych chronionych stref, takich m.in. jak parki narodo-
we, krajobrazowe i kulturowe.23 Nie ulega wątpliwości, że mogą one znacząco ogra-
niczyć negatywny wpływ współczesnej cywilizacji na siedliska rzadkich zwierząt i ro-

22 http://worobiec.wm.pl/?p=432.
23 J. Wiśniewski, D. J. Gwiazdowicz, Ochrona przyrody. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 

poznań 2004
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ślin. Gwarantem ich prawidłowego i przede wszystkim bezpiecznego funkcjonowania 
tego rodzaju chronionych miejsc jest dobrze przygotowana i wyposażona służba ochro-
ny środowiska. Jej zadaniem powinno być również angażowanie lokalnych społeczno-
ści do działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka, przede wszystkim 
poprzez wspieranie ekoturystyki.24 ta zaś może rozwijać się pod warunkiem wsparcia 
działań proekologicznych nie tylko ze strony lokalnych władz, ale także tych podmio-
tów, które są odpowiedzialne za nadmierną eksploatację i niszczenie otaczającego nas 
środowiska. Głównie są to wielkie międzynarodowe korporacje, których dotychczaso-
wa partycypacja w ochronę przyrody jest rażąco niewspółmierna do uzyskiwanych do-
chodów z eksploatacji środowiska naturalnego. Niewątpliwie partnerem działań oby-
watelskich na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora energii wiatrowej i ochrony dzie-
dzictwa krajobrazowego mogą i powinny być, przy założeniu że nie zostaną one zdomi-
nowane przez wielkie koncerny przemysłowe, organizacje promujące nowe technologie 
pozyskiwania odnawialnej energii. Należy tu w pierwszej kolejności wymienić polskie 
stowarzyszenie energetyki Wiatrowej oraz stowarzyszenie energii Odnawialnej25.

Należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem organizacji ekologicznych, że w więk-
szości przypadków sprzeciw mieszkańców poszczególnych gmin nie jest kierowany 
przeciwko nowym technologiom pozyskiwania energii, ale przede wszystkim sta-
nowi on wyraz społecznego zdystansowania się lokalnych społeczności wobec auto-
rytatywnego traktowania ich przez władze oraz lekceważenia tak delikatnych war-
tości, jak przywiązanie do dziedzictwa kulturowego i emocjonalna więź człowieka  
z otaczającym go krajobrazem.26 W tym kontekście do rangi symbolu i wyjątkowej 
determinacji wpisuje się protest mieszkańców wsi Lekity koło Jezioran w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. protestujący skupieni wokół zawiązanego przez siebie 
stowarzyszenia „siedliska Warmińskie” i „trójkąt Warmiński” oraz forum obywatel-
skiego „Wolne Jeziorany” przez dłuższy czas blokowali dojazd ciężkiego sprzętu do 
„świętej Góry prusów”, miejsca z którym społeczność lokalna jest szczególnie zwią-
zana oraz które stanowi krajobrazową dominantę ich „małej ojczyzny”.27 Burzliwe 
wydarzenia kojarzone z „buntem” mieszkańców Lekit - wspieranych przez orga-
nizacje ekologiczne - ukazały przy okazji nie tylko nieporadność lokalnych władz  

24  por. G. Kędzierska, Uwagi o ochronie środowiska w małych społecznościach lokalnych. [w:] 
M. Kotowska, W. pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicz-
nych (…), s.79 i n. oraz L. A. Vivianco, Green Ecocounters: Shaping and Contesting Environmen-
talism in Rural Costa Rica. studies in environmental Anthropology and enthnobiology, vol. 3, 
Berghan Books 2007, s. 1-21.

25 http://www.pwea.pl; http://www.seo.org.pl/ (dostęp: 16 września 2014 r.).
26 Zob. Stanowisko Greenpeace Polska (…), op. cit. (http://www.greenpeace.org/poland/pa-

geFiles/469297/stanowisko-gp-pl-farmy-wiatrowe.pdf - (dostęp: 12 września 2014 r.).
27 p. skrzat, Walczą z wiatrakami. „Gazeta Wyborcza” (dodatek regionalny – Olsztyn), z 20 

listopada 2013 r., s. 29.
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w rozwiązywaniu żywotnych problemów mieszkańców gminy, ale również brak woli 
ze strony władz samorządowych do wspólnego podejmowania istotnych proble-
mów lokalnych społeczności. tak jak w większości tego rodzaju ognisk zapalnych  
w polsce, także w tym przypadku lokalni urzędnicy, lekceważąc opinie mieszkańców 
oraz dystansując się od form bezpośredniej demokracji doprowadzili do poważnego 
konfliktu społecznego.28 Kolejnym przykładem konfliktu interesów może być pole 
bitwy w Komarowie pod Zamościem, gdzie w 1920 r. polscy ułani zasłynęli zwycię-
skim kontruderzeniem na pozycje wroga. W rocznicę tego wydarzenia corocznie or-
ganizowane są tam obchody święta polskiej Kawalerii. Zatem trudno się dziwić, że 
próba zlokalizowania fermy wiatrowej w tym miejscu spotkała się z jednoznaczną 
reakcją stowarzyszenia kultywującego kawaleryjskie tradycje. W wydanym oświad-
czeniu napisano m.in.: „(…) Rozumiejąc postęp i materialne powody, nie jesteśmy jed-
nak w stanie zaakceptować takiej inwestycji, traktując ją jako profanację”.29

Jako przykład pozytywnej reakcji na próby niekontrolowanego zawłaszczania 
historycznej i przyrodniczej przestrzeni wizualnej może służyć apel marszałka wo-
jewództwa warmińsko – mazurskiego adresowany do podległych mu samorządow-
ców, w którym przestrzega on przed negatywnym wpływem elektrowni wiatrowych 
na środowisko naturalne. W dokumencie tym podkreśla się m.in., że „ (…) Szybki 
rozwój energetyki wiatrowej na Warmii i Mazurach stanowi zagrożenie dla unikalnego 
w skali europejskiej bogactwa ziemi, jezior i lasów. Jesteśmy blisko roztrwonienia dóbr 
natury naszego regionu z powodu niekontrolowanej i bezplanowej ekspansji tych in-
westycji. Prowadzimy obecnie 230 postępowań o wydanie decyzji środowiskowych na 
budowę elektrowni wiatrowych na Warmii i Mazurach. Jeśli dojdzie do ich realiza-
cji, krajobraz regionu zmieni się po ustawieniu 1100 wiatraków. Ich gęsta sieć na wie-
le lat zaburzy ład przestrzenny i krajobraz najpiękniejszego zakątka Polski i bezcennej 
enklawy ekologicznej Europy. Rozwijając energetykę opartą na źródłach odnawial-
nych, nie możemy ignorować zagrożeń i ograniczeń, wiążących się z takimi inwesty-
cjami. Pamiętajmy, że siłownie wiatrowe mają wpływ na środowisko życia i rodzimej 
awifauny. Hałas szkodzi zdrowiu ludzi, pod śmigłami wiatraków masowo giną ptaki, 
a to zaledwie część skutków oddziaływania na otoczenie(…)”30.

Jedną z ważnych platform wymiany poglądów na temat ochrony dziedzictwa 
krajobrazowego, w której aktywnie uczestniczą również ekologiczne organizacje po-
zarządowe jest zainicjowane przez prezydenta Rp Forum Dialogu publicznego.31 

28 Zob. K.A. Worobiec, Wiatraki bez kontroli. „Gazeta Wyborcza” z 8 sierpnia 2014 r. (do-
datek lokalny), s 2.

29 G. Łyś, Z szablą pod wiatr. Rzeczpospolita, Nr 303/2013, s. 8.
30 Zob. p. skrzat, Apel do gmin o rozsądek. Zaostrza się spór w sprawie wiatraków. Gazeta 

Wyborcza (dodatek regionalny – Olsztyn) z 27 grudnia 2013 r., s. 2.
31 Na problem ten zwrócili uwagę uczestnicy debaty zainicjowanej przez Kancelarię prezy-

denta Rp, która odbyła się 13.IV. 2011 r. w Warszawie – zob. Ochrona krajobrazu przyrodni-
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Dotychczasowy dorobek tej inicjatywy obejmuje m.in. pakiet uwag i propozycji do 
projektu przyszłej regulacji dotyczącej ochrony krajobrazu („Ochrona krajobrazu 
przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny. Twórczość, dziedzictwo kulturo-
we i przyrodnicze bogactwem Polski”). Jak wiadomo ustawa ta może mieć przełomo-
we znaczenie dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego, wyznaczając 
czytelne ramy i kierunki rozwoju sektora energii wiatrowej w polsce. Wspomniana 
problematyka stanowiła także główny przedmiot dyskusji w trakcie spotkania, które 
odbyło się w czerwcu 2014 roku pod hasłem: „Krajobraz a energia powietrzna – po-
szukiwanie ładu”.32 Warto w tym miejscu odwołać się także do ustaleń konferencji 
„Atak na krajobraz – problemy farmy wiatrowej”, która odbyła się w 2009 roku we 
Włoszech (palermo, 27-28.III. 2009 r.). Jej uczestnicy sformułowali bowiem szereg 
istotnych postulatów, które stały się podstawą opracowania tzw. Karty palermo. Na 
podstawie tego dokumentu można czynić starania o uzyskanie moratorium na insta-
lowanie farm wiatrowych, aby móc osiągnąć następujące cele:

 – tworzyć instrumenty prawne do ochrony krajobrazu i bioróżnorodności 
tak, by uniemożliwić instalacje farm wiatrowych na obszarach ważnych hi-
storycznie i przyrodniczo,

 – zachęcać poszczególne państwa, aby ich instytucje dokładnie analizowały 
bezpośrednie i pośrednie koszty i korzyści wynikające z budowy farm wia-
trowych,

 – uniemożliwić branży energii wiatrowej korzystanie z nieuzasadnionych 
przywilejów, co oznacza, że projekty przemysłu wiatrowego muszą być 
poddane takiej samej ocenie jak projekty innych firm przemysłowych na 
podstawie ich rzeczywistej rentowności.33

Z oczywistych powodów problematyka patologii związanych z inwestowaniem 
w sektor energetyczny, w szczególności paliwowy, pozostaje w szczególnym zain-
teresowaniu służb antykorupcyjnych. Niewątpliwie znaczący dorobek organizacji 
ekologicznych może stanowić dla tych służb istotne wsparcie w działaniach śled-

czego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny. twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
bogactwem polski, Kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej polskiej „Biuletyn Forum Debaty 
politycznej” Nr 3, Warszawa 2011, s. 12 i n.

32 http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/potencjal-obszarow-wiejskich-szansa-rozwoju-/aktualno-
sci/art,33,krajobr az-a-energetyka-wiatrowa-poszukiwanie-ladu.html (dostęp: 14 września 2014 r.).

33 por. p. Marczak, Energetyka wiatrowa…, op. cit., s. 23. Warto zauważyć, że ONZ wszczęła 
dochodzenie w sprawie naruszenia Konwencji z Aarhus przez Unię europejską w odniesieniu 
do tzw. projektów Wspólnego Zainteresowania (sieci przesyłowe energii elektrycznej/ transeu-
ropejska infrastruktura energetyczna) oraz tzw. Krajowych planów Działania w Zakresie ener-
gii Ze Źródeł Odnawialnych. W opinii ONZ istnieje uzasadnione podejrzenie, że energetyka 
wiatrowa jest w nieuzasadniony sposób uprzywilejowana w procesach podejmowania decyzji 
inwestycyjnych (http://stopwiatrakom.eu/ze-swiata.html).
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czych oraz profilaktycznych.34 Najbardziej niebezpiecznym narzędziem podważania 
wiarygodności mechanizmów i procedur towarzyszących funkcjonowaniu instytu-
cji państwowych i samorządowych jest przekupstwo i sprzedajność funkcjonariuszy 
publicznych. Zjawisko to może kumulować jednocześnie inne przestępcze zachowa-
nia urzędników, w szczególności różnego rodzaju fałszerstwa dokumentacji, m.in. 
związanej z udzielaniem koncesji na inwestycje w sektorze energii wiatrowej. W licz-
nych nagłaśnianych przez wspomniane organizacje sprawach, później ujawnionych 
przez organy ścigania, dochodziło bowiem do rażącego łamania przez urzędników 
przepisów prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyro-
dy, ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami, ustawy o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych itd. W wielu też przypadkach, w szczególności związanym z lokalizowa-
niem dużych inwestycji na obszarach chronionych, naruszane było nie tylko pra-
wo krajowe, ale również normy prawa unijnego (dyrektywa ptasia oraz siedlisko-
wa), które – jak wiadomo – stanowią integralną część obowiązującego w polsce sys-
temu prawa.35 Należy w ramach podsumowania raz jeszcze podkreślić, że bez za-
angażowania NGO nie udałoby się powstrzymać wielu inwestycji rażąco narusza-
jących porządek prawny, normy etyczne i zasady współżycia społecznego, co po-
twierdzają dotychczasowe bulwersujące przypadki. trzeba pamiętać, że sektor ener-
gii, w tym energii wiatrowej, zaangażował do walki z organizacjami pozarządowy-
mi ogromne środki. W UsA niektórzy inwestorzy uruchamiają specjalne fundusze 
operacyjne, z których czerpane są środki służące przekupywaniu urzędników oraz 
liderów społeczności lokalnych sprzeciwiających się instalowaniu farm wiatrowych.  
Z pieniędzy tych opłacane są również wielkie kancelarie prawnicze, dziennikarze 
oraz agencje pR, ich zadaniem jest m.in. zabieganie o przychylność lokalnych przed-
stawicieli władzy samorządowej. W ramach dyskredytowania przeciwników, w tym 
aktywistów organizacji ekologicznych oraz opornych przedstawicieli społeczności 
lokalnych, inicjuje się drogie kampanie medialne, w których eksponowane są przede 
wszystkim pozytywne strony kontrowersyjnych inwestycji, natomiast przemilczane 
ujemne skutki planowanych przedsięwzięć. Wymownym przykładem tego rodza-
ju działań wymierzonych w liderów organizacji ekologicznych była kampania zaini-
cjowana przez różne podmioty publiczne i prywatne w celu zdyskredytowania zwo-
lenników przeprowadzenia drogi ekspresowej przez tereny omijające otulinę rzeki 
Rospudy.36 Jak wiadomo ostatecznie działania ekologów zakończyły się sukcesem, 
władze oraz inwestorzy odstąpili od pierwotnych nieprzemyślanych planów i pod-
jęli realizację alternatywnego projektu, który po 15 latach sporu zwieńczony został 

34 Zob. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce, red. Z. Bielecki, J. szafrański, szczyt-
no 2007, s. 163-180.

35 Ibidem.
36 Zob. G. Bożek, Rospuda – mieliśmy rację. Dzikie Życie Nr 12/2014 i 1/ 2015, s. 2-3.
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oddaniem w 2014 roku do użytku obwodnicy Augustowa w wariancie nie dewastu-
jącym sporne obszary przyrodnicze. Jak słusznie zauważył R. chwiałkowski „(…) 
Kluczem do sukcesu było zjednoczenie i zgodne współdziałanie w koalicji różnych śro-
dowisk organizacji pozarządowych. Okazało się, że ekolodzy, przyrodnicy, prawnicy, 
dziennikarze oraz inżynierowie drogownictwa myślą podobnie, a działając razem sta-
nowią siłę zdolną do skutecznego przeciwstawienia się bezdusznemu systemowi”.37 Jak 
pokazują dotychczasowe krajowe i zagraniczne przykłady kontrowersyjnych, a czę-
sto bezprawnych inwestycji związanych z turbinami wiatrowymi, dzięki determina-
cji organizacji ekologicznych oraz lokalnych społeczności i ich liderów, udaje się za-
pobiec zawłaszczaniu bezcennych obszarów przyrodniczych, wpisujących się niejed-
nokrotnie w definicję narodowego dziedzictwa krajobrazowego.38

* * *

streszczenie: Artykuł dotyczy roli organizacji pozarządowych (NGO) w ochronie dzie-
dzictwa krajobrazowego - kulturowego i przyrodniczego. Autor przedstawia krajowe, regional-
ne i międzynarodowe inicjatywy NGO związane z ujawnianiem patologii mających związek  
z działalnością sektora energii wiatrowej. Do zjawisk zagrażających porządkowi prawnemu za-
licza m.in. korupcję urzędników państwowych i samorządowych, fałszowanie dokumentacji 
wymaganej przy instalowaniu turbin wiatrowych, przypadki gróźb karalnych, naruszanie prze-
pisów dotyczących ochrony przyrody i zabytków, a także wyłudzania środków publicznych oraz 
pranie pieniędzy. całość opracowania zamykają postulaty dotyczące współpracy NGO i służb 
publicznych, w tym policyjnych, w ujawniania przestępstw oraz innych zjawisk patologicznych, 
identyfikowanych ze z procederem niekontrolowanego lokalizowania farm wiatrowych na ob-
szarach wyróżniających się cennymi walorami kulturowymi i przyrodniczymi.

słowa kluczowe: kryminologia, przestępczość, organizacje pozarządowe, korupcja, sektor 
energii wiatrowej, przeciwdziałanie patologiom.

summary: The article concerns the role of non-governmental organizations (NGOs) in the 
protection of natural heritage - cultural and natural heritage. The author presents the national, 
regional and international initiatives of NGOs in relation to disclosure of pathologies associ-
ated with the activities of the wind energy sector. phenomena threatening legal order include, 
among others, corruption of state and local officials, falsification of documentation required 
for installing wind turbines, cases of uttering threats, violations of the provisions relating to the 
protection of nature and monuments, as well as extortion of public funds and money launder-
ing. The whole development demands close cooperation of NGOs and public services, includ-
ing the police, the disclosure of crimes and other pathologies, identified with the uncontrolled 
out; locating wind farms in areas of outstanding cultural values and valuable natural.

Keywords: criminology, crime, NGOs, corruption, wind energy, preventing pathologies.

37 R. chwiałkowski, Niemożliwe stało się faktem. Dzikie Życie Nr 12/2014 i 1/2015, s. 7.
38 Na ten temat W. pływaczewski, Zawłaszczanie przestrzeni przyrodniczej i kulturowej – uwagi na 

tle zjawiska dewastacji krajobrazu. [w:] W. pływaczewski, B. Gadecki (red.), Ochrony dziedzictwa kul-
turalnego i naturalnego. Perspektywa prawnokarna i kryminologiczna (książka w druku).
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Martyna Seroka

AKTYWNOśĆ PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. 
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

THE ACTIVITY OF PARLIAMENTARY TEAM FOR COOPERATION  
WITH NGOS

Wstęp

celem niniejszego artykułu jest charakterystyka działalności Zespołu ds. Współpracy 
z Organizacjami pozarządowymi, który został powołany w polskim parlamencie.  
Z uwagi na rozległość tematu autorka zawęzi rozważania do działań podjętych podczas 
obecnej kadencji sejmu i senatu. Analizie zostały poddane protokoły spotkań Zespołu, 
jego prezydium oraz wydane biuletyny parlamentarnego Zespołu.

W polskim parlamencie istnieją trzy rodzaje Zespołów:
a) parlamentarne, obsługiwane (w zależności od tego czy przewodniczącym 

jest poseł czy senator) przez Kancelarię sejmu lub Kancelarię senatu;
b) senackie (obsługiwane przez Kancelarię senatu);
c) sejmowe (obsługiwane przez Kancelarię sejmu).
W obecnej kadencji działa ponad 100 Zespołów. Jednym z nich jest Zespół 

ds. współpracy z Organizacjami pozarządowymi. Został on powołany z inicjatywy 
Marszałka senatu Bogdana Borusewicza podczas VI kadencji senatu, która trwała 
od 19.10.2005 r. do 4.11.2007 r. Zespół jest powoływany w każdej kadencji od-
dzielnie, a jego prace są kontynuowane w kolejnych kadencjach. Obecna kadencja 
senatu jest trzecią kadencją działania parlamentarnego Zespołu.

1. zespół w VII kadencji sejmu i VIII kadencji senatu

parlamentarny Zespół do spraw współpracy z Organizacjami pozarządowymi, 
został utworzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykony-
waniu mandatu posła i senatora 1, art. 8 ust. 6. Uchwały sejmu Rzeczypospolitej 

1 Dz. U. 2011 r. Nr. 7 poz. 29 z późn. zm.
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polskiej z 30 lipca 1992 r. – Regulamin sejmu2 oraz art. 21 ust. 6 uchwały senatu 
Rzeczypospolitej polskiej z 23 listopada 1990 r. – Regulamin senatu3. Zespół two-
rzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej polskiej, którzy są zainteresowani 
podejmowaniem działań na rzecz organizacji pozarządowych4. Obecnie jest 175 
osób: 8 posłów, 9 senatorów. Zespołowi przewodniczy senator Bogdan Michał 
Borusewicz (platforma Obywatelska). W składzie odnaleźć można przedstawicie-
li tylko trzech partii: platformy Obywatelskiej – 12 osób, prawa i sprawiedliwości 
– 4 osoby oraz 1 osobę z sojuszu Lewicy Demokratycznej. Do zadań Zespołu na-
leży: 1) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i Radą Działalności pożytku 
publicznego; 2) Monitorowanie ustawodawstwa dotyczącego organizacji pozarzą-
dowych; 3) Wspieranie działań na rzecz dialogu obywatelskiego; 4) Usuwanie ba-
rier w działalności organizacji pozarządowych6.

W obecnej sejmu i senatu7 jego działalność zapoczątkowano 15 lutego 2012 r., 
Do końca 2014 r. Zespół spotkał się dwanaście razy. W roku 20128 Zespół spoty-
kał się co miesiąc w okresie luty - czerwiec oraz w listopadzie i grudniu (łącznie 
6 razy). W 20139 r. Zespół obradował 4 razy, a dodatkowo 2-krotnie spotkali się 
członkowie prezydium Zespołu10.

W 201411 r. Zespół debatował 3-krotnie (marcu, lipcu i październiku). 
ponadto, 2-krotnie też zgromadzili się członkowie prezydium12. prezydium two-
rzą: przewodniczący, czterej wiceprzewodniczący oraz sekretarz. to 6-osobo-

2 M. p. 2009 r. Nr. 5 poz. 47 z późn. zm.
3 M.p. 2010 r. Nr 39 poz. 542 z późn. zm.
4 Regulamin parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami pozarządo-

wymi, dostęp on line: sejm.gov.pl, stan na dzień 10 stycznia 2015 r.
5 Borusewicz Bogdan Michał (pO) – przewodniczący (senator), Abgarowicz Łukasz Maria 

(pO) (senator), Augustyn Mieczysław (pO) (senator), Augustyn Urszula (pO), Bobowska Joan-
na (pO), Butryn Renata (pO), chybicka Alicja paulina (pO) (senator), Gintowt-Dziewałtowski 
Witold Józef (pO) (senator), Kogut stanisław (pis) (senator), Martynowski Marek eryk (pis) 
(senator), Michałkiewicz Krzysztof (pis), Niewiarowski Ireneusz (pO) (senator), piechota sła-
womir Jan (pO), sławiak Bożena (pO), święcicki Marcin (pO), tomaszewski tadeusz (sLD), 
Zając Alicja Maria (pis) (senator).

6 § 2 Regulaminu parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami poza-
rządowymi, dostęp on line: sejm.gov.pl, stan na dzień 10 stycznia 2015 r.

7 W latach 2011-2015 jest VII kadencja sejmu i VIII kadencja senatu.
8 15 lutego 2012 I posiedzenie Zespołu, 14 marca 2012 II posiedzenie Zespołu, 11 kwietnia 

2012 III posiedzenie Zespołu, 14 czerwca 2012 IV posiedzenie Zespołu, 8 listopada 2012 V po-
siedzenie Zespołu oraz 13 grudnia 2012 VI posiedzenie Zespołu.

9 6 marca 2013 VII posiedzenie Zespołu, 19 czerwca 2013 VIII posiedzenie Zespołu, 
12 lipca 2013 IX posiedzenie Zespołu, 5 grudnia 2013 X posiedzenie Zespołu.

10 20 lutego 2013 posiedzenie prezydium Zespołu, 13 listopad 2013 posiedzenie prezydium Zespołu.
11 24 kwietnia 2014 XI posiedzenie Zespołu, 23 lipca 2013 XII posiedzenie Zespołu.
12 19 marca 2014 posiedzenie prezydium Zespołu, 23 lipca 2014 posiedzenie prezydium Ze-

społu oraz 9 października 2013 posiedzenie prezydium Zespołu.
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we gremium kieruje pracami Zespołu. skład prezydium wybierany jest spośród 
członków Zespołu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
liczby członków Zespołu. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym (chyba że 
Zespół postanowi inaczej). czas pracy Zespołu pokrywa się z kadencją sejmu  
i senatu Rzeczypospolitej polskiej13.

Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na 
kwartał. posiedzenia Zespołu są jawne. Mogą w nich uczestniczyć w szczególności 
posłowie i senatorowie nie będący członkami Zespołu, przedstawiciele rządu, or-
ganizacji pozarządowych i eksperci14.

2. Działalność zespołu w 2012 r.

Na pierwszym15 i drugim16 spotkaniu zwrócono uwagę na potrzebę ponowne-
go zajęcia się następującymi tematami:

•	 senackim projektem ustawy o petycjach, który stanowi realizację postula-
tów organizacji społecznych skierowanych do zespołu, gdyż sejm poprzed-
niej kadencji nie zakończył prac nad tym projektem;

•	 rozszerzeniem zwolnienia z podatku VAt na wszystkie darowizny17;
•	 nowelizacją ustawy – prawo o stowarzyszeniach.
członkowie Zespołu podjęli decyzję, że powinni zastanowić się także nad spra-

wami takim jak:
•	 mechanizm przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego; 
•	 instytucja wysłuchania publicznego jako istotny element udziału obywateli 

w procesie stanowienia prawa;
•	 sytuacja prawna podmiotów przyznających stypendia młodzieży szkolnej i stu-

dentom, a także potrzeba zwiększenia kwoty stypendium wolnej od podatku;
•	 potrzeba nowelizacji ustawy z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych;
•	 idea wolontariatu w kontekście jego funkcjonowania w obszarach związa-

nych z działalnością gospodarczą;
•	 model współpracy między organizacjami pozarządowymi i jednostkami 

publicznymi18.

13 § 3 Regulaminu parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami poza-
rządowymi, dostęp on line: sejm.gov.pl, stan na dzień 10 stycznia 2015 r.

14 Ibidem, § 4.
15 15 lutego 2012 r.
16 14 marca 2012 r.
17 Zasługą zespołu jest wypracowanie zapisów ustawowych umożliwiających producentom 

żywności przekazywanie jej na cele charytatywne bez obowiązku naliczania od tego rodzaju da-
rowizn podatku VAt (zob. Biuletyn parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami 
pozarządowymi, kwiecień 2012, s. 5).

18 Biuletyn, dz. cyt., s. 6.
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podczas trzeciego spotkania Zespołu uczestniczy analizowali funkcjonowanie 
mechanizmu przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożyt-
ku publicznego. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, od 2004 r., płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą 
w swoim rocznym zeznaniu podatkowym pomniejszyć swój podatek o kwotę  
w wysokości 1% podatku należnego i przekazać ją na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego. Organizacje, które otrzymują 1% podatku zostały ustawowo zobowiąza-
ne do wydatkowania tych środków wyłącznie na prowadzenie działalności pożyt-
ku publicznego. Dyskutanci zwrócili uwagę, że możliwość wpisania przez podat-
nika w rocznym zeznaniu podatkowym tzw. celu szczegółowego jest dyskusyjna. 
Wątpliwość wzbudził fakt, że organizacja sama podejmuje decyzję na co przezna-
cza środki pochodzące z 1%. podczas spotkania przywołano dane z Ministerstwa 
Finansów dotyczące rozliczeń podatkowych za rok 2010. Wynikało z nich m.in., że 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” uzyskała najwyższą kwotę 88 mln zł pocho-
dzących z 1 %. Działalność tej fundacji polega na tworzeniu subkont na rzecz kon-
kretnych dzieci. Według uczestników spotkania organizacje, które swoją działalność 
opierają na zakładaniu subkont, przyczyniają się do wypaczania idei pożytku pu-
blicznego. Zespół dostrzegł zatem potrzebę podjęcia dyskusji na temat wprowadze-
nia zmian, które zapobiegałyby wypaczaniu idei pożytku publicznego19.

czwarte spotkanie Zespołu zdominował temat funkcjonowania mechanizmu 
przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicz-
nego. sporo uwagi poświęcono kwestii zakładania subkont dla konkretnych osób. 
przedstawiciele środowisk pozarządowych podkreślili, że nie można jednoznacz-
nie negatywnie oceniać tych praktyk. Zaznaczono, że subkonta zakładane są tylko 
takim osobom, które same nie są w stanie zebrać potrzebnych środków. Otwarcie 
subkonta poprzedzone jest przygotowaniem szczegółowej dokumentacji medycz-
nej oraz przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Reprezentanci III sektora 
uwypuklili, że ten sposób jest stosowany wobec osób, które mają ciężkie warunki 
materialne. ponadto gorącą dyskusje wywołał temat kampanii reklamowych or-
ganizacji starających się o uzyskanie środków z 1%. Uczestniczy podkreślili, że, 
nie może dochodzić do takiej sytuacji, gdy organizacja wydatkuje znacznie więcej 
środków na kampanię reklamową, niż uzyskuje z 1%20.

podczas piątego posiedzenia Zespołu podjęto dyskusję na temat upowszech-
nienia instytucji wysłuchania publicznego jako istotnego elementu udziału oby-
wateli w procesie stanowienia prawa. podczas rozmów zwrócono uwagę, że wy-

19 Zob. Biuletyn parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowy-
mi, czerwiec 2012, s. 4-5.

20 Zob. Biuletyn parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowy-
mi, wrzesień 2012, s. 6-7.



AKtYWNOśĆ pARLAMeNtARNeGO ZespOŁU Ds. WspÓŁpRAcY Z ORGANIZAcJAMI... 97

słuchanie publiczne jest instytucją opisaną w ustawię lobbingowej, co nie jest wła-
ściwe. Zdaniem niektórych mówców21 wysłuchanie publiczne niema charak-
teru działalności lobbingowej, tylko jest to forma wykonywania prawa petycji.  
W związku z faktem, że brak jest uregulowania prawa petycji w odrębnej ustawie, 
istnieje również problem z umiejscowieniem instytucji wysłuchania publicznego. 
padł więc postulat znowelizowania ustawy o działalności lobbingowej i wyłączenie 
instytucji wysłuchania publicznego spod jej regulacji. podczas dyskusji podkreśla-
no, że w przypadku wysłuchania publicznego chodzi o to, by w jak najkrótszym 
czasie zebrać jak najwięcej opinii w danej sprawie. Nie jest to miejsce na dyskusję 
jak przy konsultacjach społecznych. podobne stanowisko przedstawiła Grażyna 
Kopińska22, która podkreśliła, że wysłuchanie publiczne powinno służyć pozna-
niu opinii zainteresowanych stron co do jakiegoś rozwiązania prawnego. Obrady 
podsumowano wnioskiem, że należy przeprowadzić osobne posiedzenie poświę-
cone tematowi obowiązków rządu w zakresie konsultacji. Na takie posiedzenie na-
leży zaprosić stronę rządową aby zadać jej konkretne pytana w tej materii.23.

Ostatnie posiedzenie Zespołu w roku 2012 miało miejsce13 grudnia 2012 r. 
omawiano kwestię VAt-u od darowizn na rzecz organizacji pozarządowych. 
Dyskutanci zauważyli, że temat jest niezmiernie ważny, gdyż chodzi o marnowanie 
40 tys. ton żywności rocznie w polsce. Na uwagę zasługuje też fakt zwiększającego 
się bezrobocia i zmniejszająca się przestrzeń finansowa do pomocy budżetowej 
ludziom potrzebującym. Zmiany mają doprowadzić do tego, żeby w przypadku 
nieodpłatnego przekazania żywności organizacjom pożytku publicznego obowią-
zywały tożsame zasady z tymi, które obowiązują przypadku jej utylizacji24.

ponadto podczas tego spotkania podjęto rozważania na temat kwestii zbió-
rek publicznych i wolontariatu. W pierwszej sprawie środowiska NGO postulu-
ją, aby do ustawy o zbiórkach publicznych wprowadzić zapis o zgłoszeniu chęci 
prowadzenia zbiórki na portalu, który ma być prowadzony przez Ministerstwo 
Administracji i cyfryzacji, zamiast uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie 
zbiórki publicznej. Druga sprawa dotyczyła idei wolontariatu w kontekście jego 
funkcjonowania w obszarach związanych z działalnością gospodarczą. W projek-
cie polityki rozwoju wolontariatu w polsce wskazano bariery w rozwijaniu i pro-
mowaniu wolontariatu. Zauważono także, że organizacje pozarządowe mają małe 
kompetencje w zakresie zarządzania wolontariuszami, mianowicie często deklaru-

21 takie stanowisko wyraził dr Grzegorz Makowski z Instytutu spraw publicznych.
22 Fundacja im. stefana Batorego.
23 Zob. Biuletyn parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowy-

mi, grudzień 2012, s. 6-7.
24 Zob. Biuletyn parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowy-

mi, marzec 2013, s. 6-10.
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ją chęć współpracy z wolontariuszami, ale w praktyce, przez nieumiejętne zarzą-
dzanie wolontariuszami, kompetencje wolontariuszy są słabo wykorzystywane25.

3. Działalność zespołu w 2013 r.

W dniu 20 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie prezydium parlamentarnego 
Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowymi, podczas którego głów-
nym tematem była kwestia VAt od darowizn na rzecz organizacji pozarządowych 
w świetle propozycji rozszerzenia zwolnienia z VAt na wszystkie darowizny. 
podczas spotkania przedłożono dwie opinie prawne (Biura Analiz sejmowych 
oraz Biura Legislacyjnego Kancelarii senatu), które negatywne odnosiły się do 
kwestii rozszerzenia zwolnienia z VAt na wszystkie darowizny przekazywane na 
rzecz organizacji pozarządowych. podczas obrad pojawił się pomysł o przeniesie-
niu obowiązku opłaty VAt na odbiorców pośredniczących w redystrybucji żyw-
ności (organizacje pożytku publicznego) jeśli chcieliby wprowadzić te produkty do 
obrotu handlowego. Obrady zakończono wnioskiem o dalszej konieczności pracy 
nad tym tematem26.

7. posiedzenie parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami 
pozarządowymi dotyczyło nowej ustawy o zbiórkach publicznych. W Ministerstwie 
Administracji i cyfryzacji został opracowany roboczy projekt. Zawarto w nim m.in. 
nowe rozumienie „zbiórki publicznej”, tylko do tzw. puszki. W wówczas obowiązują-
cym prawie „zbiórka publiczna” obejmowała także przelewy na konto oraz sms-y27.

W dniu 19 czerwca 2013 r. odbyło się 8. posiedzenie Zespołu, a tematem posie-
dzenia były obowiązki rządu w zakresie konsultacji społecznych. Zespół zajmuje 
się tym tematem, gdyż to właśnie organizacje pozarządowe uczestniczą najczę-
ściej jako strona w konsultacjach z władzą na różnych szczeblach rządowych i sa-
morządowych. Na uwagę zasługuje fakt, że w czasie obrad Zespołu sejm podjął 
próbę wprowadzenia instytucji wysłuchania publicznego do regulaminu senatu. 
podkreślano także, że wpływają propozycje ze strony pozarządowej o uczynieniu 
konsultacji społecznych obligatoryjnymi28.

Dyskutowano tego dnia także nad projektem popularyzacji elektronicznych 
konsultacji społecznych (program Lepsze Regulacje 2015). Rozwiązań przyję-
tych w programie jest ok. 30, skupiają się one na 4 obszarach, tj. sam proces od 
strony proceduralnej, ograniczenia obciążeń regulacyjnych w przepisach prawa, 

25 Ibidem, s. 10-11.
26 Ibidem, s. 74-75.
27 Zob. Biuletyn parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowy-

mi, czerwiec 2013, s. 6.
28 Zob. Biuletyn parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowy-

mi, lipiec 2013, s. 7-8.
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podnoszenie jakości wpływu, czyli testów regulacyjnych i oceny skutków regula-
cji oraz upowszechnianie konsultacji społecznych. Dyskutanci podkreślili, że na-
leży upowszechniać wolę, żeby konsultacje społeczne miały status równy z wie-
dzą ekspertów i praktyków pod względem powszechności stosowania. W związku  
z tym wprowadzono konsultacje on-line pod adresem konsultacje.gov.pl29, a także 
uruchomiono zakładkę, która pozwala zgłaszać uwagi do obowiązujących przepi-
sów. po drugie, ważne jest również przyjęcie programu współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi. podkreślano, że jest tworzona lista podmiotów włączających 
się w proces konsultacji społecznych, żeby każdy mógł samoistnie zgłaszać się do 
konsultacji społecznych. sam moduł miałby być interaktywną wymianą informa-
cji między administracją, a partnerami społecznymi. Logowanie do modułu odby-
wa się przez portal e-puap, którym opiekuje się Ministerstwo Gospodarki30.

Kolejne posiedzenie Zespołu odbyło się 12 lipca, a tematem przewodnim spo-
tkania były stan prac nad Funduszem Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 
oraz dyskusja nad przyjętymi przez senat rozwiązaniami dotyczącymi wysłucha-
nia publicznego. W senacie ta instytucja ma dotyczyć inicjatyw wychodzących  
z senatu (w zakresie tym zakresie senat nie jest związany terminami). Z kolei  
w przypadku ustaw przychodzących z sejmu, przepisy zakreślają terminy, dlate-
go łatwiej jest prowadzić wysłuchanie w sejmie (ujęto to w Regulaminie sejmu). 
Regulamin senatu przewiduje, że uchwałę komisji o przeprowadzeniu wysłucha-
nia publicznego. Następnie informację dotyczącą miejsca jego przeprowadzenia 
ogłasza się na senackiej stronie internetowej co najmniej na 21 dni przed wysłu-
chaniem publicznym. prawo udziału w senackim wysłuchaniu publicznym ma 
każdy kto, kto zgłosił komisjom taką wolę co najmniej na 7 dni przed dniem wy-
słuchania publicznego. Dodatkowym rozwiązaniem przyjętym przez Regulamin 
senatu jest obowiązek komisji przeprowadzających wysłuchanie publiczne usto-
sunkowania się do uwag zgłoszonych w trakcie wysłuchania publicznego, przed-
stawienie wynikających z nich wniosków i wskazanie w razie potrzeby przyczyny 
ich nieuwzględnienia. Informację w tej sprawie ogłasza się na senackiej stronie in-
ternetowej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia wysłuchania publicznego. co waż-
ne, w senacie wysłuchanie publiczne nie jest łączone z lobbingiem31.

Z kolei Regulamin sejmu wymaga do podjęcia przez komisję uchwały o prze-
prowadzeniu wysłuchania publicznego pisemnego wniosku posła. Uchwała oraz 

29 Jest to moduł, który pozwala zgłaszać poprzez platformę internetową uwagi do projektów 
aktów prawnych.

30 Zob. Biuletyn parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowy-
mi, lipiec 2013, s. 8-10.

31 Zob. Biuletyn parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowy-
mi, grudzień 2013, s. 6 i 11.
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informacja dotycząca miejsca przeprowadzenia wysłuchania publicznego pod-
lega udostępnieniu w systemie Informacyjnym sejmu, co najmniej na 14 dni 
przed dniem wysłuchania publicznego (z zastrzeżeniem pilnych projektów ustaw  
3 dni). prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu mają podmioty, które po ogłoszeniu 
projektu w formie druku zgłosiły do sejmu, co najmniej na 10 dni przed dniem 
wysłuchania publicznego, zainteresowanie pracami nad projektem ustawy (z za-
strzeżeniem trybu przewidzianego ustawą lobbingową). Zgłoszenie wnosi się do 
Marszałka sejmu na urzędowym formularzu. ponadto wysłuchanie publiczne od-
bywa się tylko na jednym posiedzeniu Komisji32. podczas spotkania podkreślono 
także, że wprowadzone zmiany uzyskały akceptację środowisk NGO.

5 grudnia 2013 odbyło się X posiedzenie Zespołu, a tematem przewodnim był 
wolontariat. podczas spotkania dyskutowano w jaki sposób pomóc młodym lu-
dziom wejść na rynek pracy. Jeden z uczestników33 postawił postulaty: ogranicze-
nie wolontariatu do obszaru działalności pożytku publicznego; ograniczenie czasu 
pełnienia wolontariatu, lub jego wymiaru godzinowego. podjęto także dyskusję 
nad definicją, bowiem pojęcia wolontariusz, stażysta i praktykant używane są za-
miennie lub niezgodnie z definicją. Zauważano także, że bardzo często wolontariat 
realizowany jest przez instytucje, które nie należą do grupy uprawnionych z usta-
wy. ponadto podkreślono, że w krajach europy zachodniej wolontariat seniorów 
jest dobrze rozwinięty, zaś w polsce jest mało wykorzystany i rozpowszechnio-
ny. Wolontariat jest głównie kojarzony z młodymi ludźmi. Zwrócono także uwa-
gę34 na nowe zjawisko, tzw. pozorny wolontariat, co stanowi negatywny przykład. 
Działania te polegają na angażowaniu wolontariuszy, w miejsce pracowników, któ-
rzy na podstawie umowy o pracę powinni wykonywać pracę odpłatną. czasami 
zdarza się też, że z takimi osobami zawierane są umowy wolontariatu, a w praktyce 
przekazywane są im co jakiś czas środki pieniężne. ponadto zauważono problem 
z ZUs. Istnieje obowiązek ubezpieczenia wolontariusza od następstw nieszczęśli-
wych wypadków, w sytuacji gdy wolontariusz współpracuje dłużej niż 30 dni. Jak 
zauważyli rozmówcy, od jakiegoś czasu ZUs odmawia wypłaty środków z tego 
tytułu i nie jest wiadomo, czym to jest spowodowane35.

32 Ibidem, s. 12.
33 Dariusz pietrowski, prezes Regionalnego centrum Wolontariatu w Warszawie.
34 piotr Kontkiewicz – wicedyrektor Departamentu pożytku publicznego w Ministerstwie 

pracy i polityki społecznej.
35 Zob. Biuletyn parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowy-

mi, kwiecień 2014, s. 6 - 9.
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4. Działalność zespołu w 2014 r.

19 marca 2014 r. podczas posiedzenie prezydium Zespołu przyjęto harmono-
gram działań na rok 2014. Do obszarów badań Zespoły należały:

1) Ocena przygotowań do udziału w wykorzystaniu środków unijnych przez 
organizacje pozarządowe;

2) Inicjatywa lokalna (w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie);

3) Instytucja przekazywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych 
na rzecz organizacji pożytku publicznego;

4) Ustawa prawo o stowarzyszeniach; 
5) przeanalizowanie prawa oświatowego pod kątem promowania wolontaria-

tu w szkołach;
6) Ustawa o zrzeszeniach;
7) Informacja o propozycjach rozwiązań budżetowych na 2015 r. związanych 

z działalnością organizacji pozarządowych – perspektywa FIO.
ponadto poruszono kwestię rządowego projektu zmiany ustawy – prawo  

o szkolnictwie wyższym, który przewiduje m. in. wyłączenie z definicji dochodu, 
stypendiów socjalnych przyznawanych przez organizacje pozarządowe 36.

XI posiedzenie Zespołu odbyło się 24 kwietnia, a jego tematem była ocena 
przygotowań do udziału w wykorzystaniu środków unijnych przez organizacje 
pozarządowe. W kwestii przygotowań do udziału w wykorzystaniu środków unij-
nych przez NGO’sy, Zespół odbył spotkanie z organizacjami pozarządowymi na 
temat szansy jaką dla rozwoju polski (także poprzez wzmacnianie III sektora) są 
fundusze europejskie nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Administracja 
publiczna w 2011 r. otrzymała od podmiotów działających w sferze pożytku pu-
blicznego 98 029 ofert, podpisała z tymi podmiotami 61 623 umów i wydatkowała 
około 4,8 mld zł. W latach 2014-2020 fundusze strukturalne w polsce dostępne 
będą w ramach sześciu programów krajowych (w tym jednym ponadregionalnym 
dla województw polski Wschodniej) oraz 16 programów regionalnych. Na pozio-
mie krajowym chodzi o reformy, zmiany systemowe, innowacyjne rozwiązania. Na 
poziomie regionalnym wsparcie kierowane do osób. Organizacje trzeciego sektora 
będą mogły podejmować działania w obszarze rynku pracy, gospodarki i eduka-
cji w ramach programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój (pO WeR) oraz 
aplikować o wsparcie w ramach Regionalnych programów Operacyjnych37.

36 Ibidem, s. 20.
37 Zob. Biuletyn parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowy-

mi, lipiec 2014, s. 6 - 7.



MARtYNA seROKA102

podczas dyskusji podkreślono, że w okresie finansowania na lata 2007-2013 to 
organizacje pozarządowe odgrywały bardzo dużą rolę. poświęcono także uwagę 
ósmemu celowi tematycznemu, obejmującemu działania z zakresu integracji spo-
łecznej i zatrudnienia (wspierane tu będą osoby pozostające poza rynkiem pra-
cy, żłobki i instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, czy praca na rzecz aktywnego  
i zdrowego starzenia się). Omówiono także cel dziewiąty, dotyczący zmniejsze-
nia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego. Obejmuje on prowadzenie przez or-
ganizacje pozarządowe centrów Integracji społecznej, wsparcie na rzecz społecz-
ności romskiej, osób opuszczających ośrodki penitencjarne czy ekonomii spo-
łecznej oraz budowę systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskie-
go. Dziesiątym cel tematyczny dedykowany jest zakładaniu przedszkoli i instytu-
cji przedszkolnych oraz prowadzeniu zajęć dodatkowych dla osób wykluczonych, 
młodzieży na obszarach wiejskich czy mieszkającej na innych terenach, a posiada-
jącej mniejsze szanse edukacyjne. W każdym z przedstawionych celi tematycznych 
zaplanowano udział III sektora38.

podczas II posiedzenia prezydium Zespołu 23 lipca 2014 roku poruszono te-
mat zmian w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości, skutkiem których 
nastąpiłoby zwolnienie organizacji pozarządowych z obowiązku prowadzenia 
pełnej księgowości. W trakcie posiedzenia zaproponowano, że Rada Działalności 
pożytku publicznego, która pracuje w zespołach, mogłaby podjąć taką inicjatywę 
i rozpocząć pracę nad taką zmianą, której skutkiem byłoby uproszczenie rachun-
kowości organizacji pozarządowych, biorąc pod uwagę postulaty środowiska III 
sektora39.

W lipcu odbyło się także XII posiedzenie Zespołu, a tematem posiedzenia były 
inicjatywa lokalna oraz instytucja przekazywania 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. parlamentarny Zespół 
podjął temat inicjatywy lokalnej celem zbadania, czy rozwiązanie wprowadzone 
ustawą z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw przyniosło zamierzony efekt? 
Inicjatywa lokalna to przedsięwzięcie, które łączy zasoby dwóch stron, przy czym 
strona samorządowa może tę inicjatywę zasilić w formie rzeczowej lub finanso-
wej, ale bez przepływu środków. Regulacja ustawowa przewiduje sytuację, w któ-
rej mieszkańcy zgłaszają inicjatywę, a zasadność jej przeprowadzenia jest w gestii 
samorządu terytorialnego. Inicjatywa lokalna może być rozpatrywana w danym 
roku bądź wpisana do planu na rok następny. Wniosek o wszczęcie takiego przed-
sięwzięcia ma swoją specjalną formę i musi być podany do publicznej wiadomo-

38 Ibidem, s. 7-8.
39 Zob. Biuletyn parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowy-

mi, grudzień 2014, s. 12.
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ści. członkowie zespołu zwrócili uwagę, że słabe efekty wykorzystania inicjatyw 
lokalnej w porównaniu z liczbą samorządów, które funkcjonują w polsce. poparto 
potrzebę przeprowadzenia akcji promujących inicjatywę lokalną i edukujących  
w kwestii możliwości jej wykorzystania. Dobrym partnerem do upowszechnie-
nia tej instytucji są same organizacje pozarządowe, gdyż nie są najbliżej mieszkań-
ców. W Ministerstwie pracy i polityki społecznej powstał projekt upowszechnia-
nia wszystkich mechanizmów wsparcia finansowego. powstały bardzo dobre wy-
tyczne dotyczące stosowania mechanizmów finansowych, w tym także inicjatywy 
lokalnej, które trafią one do wszystkich samorządów. Na tej kanwie będą odbywać 
się spotkania i szkolenia40.

Drugim tematem posiedzenia była instytucja przekazywania 1% podatku do-
chodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. podczas 
dyskusji zwrócono uwagę na temat jakości sprawozdania, które musza składać co-
rocznie opp, a także kwestię bieżącego przetwarzania informacji na temat orga-
nizacji o statusie opp. Jak wynika z przedstawionych badań, dochody organizacji 
pozarządowych z 1% wzrastają, jednak, co jest niepokojące, jednocześnie maleją 
darowizny od osób prywatnych.

Negatywnie oceniono m. in. „prywatyzację 1%”, przez co rozumie konta in-
dywidualne. Uznano, że należy wspierać osoby indywidualne, ale nie wolno za-
pominać, że mechanizm 1% został wymyślony dla pożytku publicznego. Obecnie 
trwają pracę nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolon-
tariacie. W ich trakcie uwzględnione zostaną zalecenia Najwyższej Izby Kontroli, 
które dotyczą wrażliwych elementów, jak np. kampanie reklamowe finansowane ze 
środków wpływających z 1%. Negatywne zjawisko zbierania środków z 1% na kon-
ta indywidualne za pośrednictwem organizacji opp wynika z deficytu w systemie 
służby zdrowia. Dlatego dyskusję o zmianach w sposobie redystrybucji tych środ-
ków należy prowadzić szerzej niż tylko w obszarze ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie41.

W dniu 9 października. odbyło się posiedzenie prezydium parlamentarnego 
Zespołu, które zostało oświęcone analizie prawa oświatowego pod kątem promo-
wania wolontariatu w szkołach. podczas obrad podkreślono, że wolontariat wpi-
suje się w podstawę programową kształcenia ogólnego i szkoły oraz że nauczyciele 
mogą (i powinni) z tego korzystać. Oprócz tego jest także możliwość dodatkowej 
oceny na świadectwie ucznia za działalność wolontariacką. Niestety w praktyce 
szkoły nie zawsze korzystają z tych możliwości. Uznano, że to zjawisko może mieć 
uzasadnienie w braku szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej nauczycieli, co na-
leżałoby w przyszłości poprawić.

40 Ibidem, s. 6-8.
41 Ibidem, s. 8-9.
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zakończenie

Jak wskazały powyższe rozważania działania podejmowane przez parlamentarny 
Zespół ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowymi w obecnej kadencji 
parlamentu są szerokie. Zespół w ciągu 3 lat spotkał się 12 razy, co daje wynik 
średni, co najmniej raz na kwartał. podczas spotkań zajmował się zarówno ana-
lizą bieżących wydarzeń związanych z III sektorem i ich reperkusji, a także deba-
tował nad ustawodawstwem związanym z sektorem pozarządowym, formułując 
postulaty de lege ferenda. Do jego osiągnięć można zaliczyć m.in. wprowadzone 
zmiany w przepisach dotyczące wysłuchania publicznego, które zyskały akceptację 
NGOsów. Na uwagę zasługują też propozycje dotyczące promocji wolontariatu, 
zbiórek publicznych czy prawa oświatowego.

* * *

streszczenie: celem niniejszego artykułu była charakterystyka działalności Zespołu ds. 
Współpracy z Organizacjami pozarządowymi, który funkcjonuje w polskim parlamencie od 
dekady. Autorka zawęziła rozważania do działań podjętych przez Zespołu podczas obecnej 
kadencji sejmu i senatu. Jako materiał źródłowy posłużyły protokoły spotkań Zespołu, jego 
prezydium oraz wydane biuletyny parlamentarnego Zespołu. Rozważania zostały podzielone 
na cztery podpunkty, wprowadzenie i zakończenie. W pierwszym rozdziale autorka scharakte-
ryzowała genezę powstania zespołu, jego obecny skład i zadania. W kolejnym rozdziale autor-
ka skupiła uwagę na działalności Zespołu w roku 2012. Następny rozdział dotyczył podjętych 
działań na rzecz NGO w toku 2013. W czwartym zaś rozdziale autorka omówiła aktywność 
Zespołu w zakresie nowelizacji przepisów i innych działań podjętych w 2014 r. Rozważania 
zostały podsumowane w zakończeniu.

słowa kluczowe: parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami prorządowymi, 
III sektor, organizacje pozarządowe, NGOsy.

summary: The purpose of this article was to describe the activities of parliamentary team 
for cooperation with NGOs, which acts in the polish parliament decade. The author narrowed 
considerations to the action taken by the team during the current term of the parliament. There 
were used as source material team meeting minutes, the Bureau and the parliamentary team 
issued bulletins. considerations were divided into four subsections, the introduction and con-
clusion. In the first chapter the author characterizes the genesis of the team, its current com-
position and tasks. In the next chapter the author has focused attention on the activities of the 
team in 2012. The next chapter concerned of efforts of NGOs during 2013. In the fourth chap-
ter the author discussed the activities of the team of the revision of legislation and other actions 
taken in 2014. The considerations are summarized in the end of the article.

Keywords: The activity of parliamentary team for cooperation with NGOs, Third sector, 
non-governmental organizations, NGOs.
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DIALOG Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII 
INFORMACYJNYCH W PERSPEKTYWIE WSPÓŁPRACY 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ADMINISTRACJĄ 
PUBLICZNĄ

DIALOGUE INVOLVING ICT IN THE PERSPECTIVE OF CO-OPERATION 
OF NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS (NGOS) AND PUBLIC 

ADMINISTRATION

1. Dialog i jego istota w relacjach organizacji pozarządowych 
     z administracją publiczną

Demokracja wymaga swego rodzaju sztuki kompromisu. Jeżeli jedna ze stron 
nie jest zadowolona z pracy drugiej strony i jej ustaleń w relacjach rządzący  
i rządzeni, ci drudzy prawdopodobnie nie oddadzą na nich głosu w przyszłych 
wyborach i rządzący stracą swój elektorat, a tym samym szansę na utrzymanie do-
tychczasowych pozycji i płynących z nich przywilejów. Właśnie dlatego dialog po-
winien zaprowadzać harmonię w często przeciwstawnych sobie kwestiach, takich 
jak konflikt i konsensus, reprezentatywność a zdolność do rządzenia1.

Dialog, jako wymiana myśli i poglądów, argumentów i spostrzeżeń, pełni waż-
ną rolę w demokratycznym państwie prawnym. Zazwyczaj ma na celu przekaza-
nie pewnych treści drugiej stronie lub dowiedzenie swoich racji. Dialogiem będzie 
można nazwać sytuację, gdy zostaną zachowane pewne warunki: będzie odbywał 
się pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami zwanymi partnerami społeczny-
mi, a partnerzy będą wymieniać się informacjami w sposób bardziej lub mniej 
zinstytucjonalizowany. podstawowymi elementami dialogu są więc strony jako 
podmiot i informacja jako przedmiot dialogu. Wymiana tych informacji to czyn-
ność sprawcza, która jest niezbędna do dokonania się dialogu. Dialog społeczny 
ujmowany szeroko i zdefiniowany przez Komisję europejską wskazuje, że jest to 

1 J. Błuszkowski, D. Mider, Demokracja późnej nowoczesności. Warszawa 2012, str. 201, 202.
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„proces stałej interakcji między partnerami społecznymi w celu osiągnięcia poro-
zumień dotyczących kontroli działań, zarówno na szczeblu makro, jak i na szcze-
blu mikro2.” Dialog przybiera różne formy, począwszy od wcześniej wspomnianej 
najniższej, czyli samej wymiany informacji, przechodząc w konsultacje, a kończąc 
na jego zaawansowanej formie, w której zaangażowanie partnerów i chęć dopro-
wadzenia do ugody jest największa, czyli negocjacji3.

W ramach zagadnienia dialogu wyróżniono jego dwa rodzaje – społeczny  
o wyższym stopniu zinstytucjonalizowania i specjalistycznym rodzaju dyskursu, 
szczególnie na szczeblu negocjacji, i kolejny, który według uczonych, dzięki inge-
rencji trzeciego sektora, przyjął charakter dialogu obywatelskiego o publicznym 
rodzaju dyskursu i niskim stopniu zinstytucjonalizowania4.

partnerzy społeczni, jakimi są dla siebie organizacje pozarządowe i admini-
stracja publiczna, spełniają warunki do przeprowadzania dialogu społecznego  
w ujęciu szerokim. Współuczestniczą w działaniu, angażują w nie swoje zasoby, rów-
noważą ryzyko i mają wzajemne i ekwiwalentne korzyści ze wspólnego działania5.

Organizacje pozarządowe, partnerzy w procesie komunikacji z administra-
cją publiczną, jako ogół są nazywane trzecim sektorem. cechuje je integralność 
i autonomia w stosunku do pierwszego sektora rządowego, ale i w stosunku do 
tego drugiego, czyli typowo biznesowego. NGOs, czyli non-governmental organi-
zations, to w polsce stowarzyszenia i fundacje działające non – profit, czyli nie 
w celu osiągnięcia zysku6. Nie wyklucza to jednak prowadzenia działalności, któ-
ra przyniesie dochody, jednak muszą być one przeznaczone na działalność statu-
tową7. Organizacje pozarządowe to forma działalności podejmowana z inicjaty-
wy obywatelskiej, która zrzesza członków we wspólnej sprawie i realizuje postula-
ty określone w statucie.

2 Dialog społeczny, Najnowsze dyskusje i koncepcje. pod red. Rafała towalskiego, Warsza-
wa 2007, str. 16-17.

3 Dialog społeczny, Najnowsze dyskusje i koncepcje. pod red. Rafała towalskiego, Warsza-
wa 2007, str. 17-19.

4 B. Abramowicz, Dialog społeczny w Polsce- instytucjonalizacja i praktyka, Ruch prawniczy, 
ekonomiczny i socjologiczny, zeszyt 4/2009, str. 231-233.

5 Ibidem, str. 230.
6 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), art. 3 pkt 2.
7 Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. 

zm.), art. 34.
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2. sfery zadań publicznych

sfery zadań publicznych zostały określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wymienione sfery to lista 
dziedzin w obszarze których działają organizacje, na przykład jest to sfera po-
mocy społecznej, wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, działalności na 
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. Innymi dziedzinami jest ochrona i promocja zdrowia, działal-
ność na rzecz osób niepełnosprawnych, czy też na rzecz mniejszości narodowych. 
te, i wiele innych zadań należy również do kompetencji administracji publicznej. 
Właśnie dlatego odbywa się w ramach tych sfer zadaniowych współpraca finanso-
wa organizacji pozarządowych z administracją publiczną8. W polsce utrzymują się 
tendencje związane z podejmowaniem działań w pewnych głównych obszarach, 
określanych jako dziedziny główne organizacji pozarządowych.

Najczęstszą dziedziną wybieraną przez organizacje pozarządowe jest sport, tu-
rystyka i rekreacja oraz ta związana z hobby. Obecnie to właśnie ta grupa swoją 
ilością wyraźnie odstaje od pozostałych organizacji. Aktywność podmiotów trze-
ciego sektora związanych z tymi dziedzinami najczęściej zajmuje się organizacją 
zawodów sportowych, utrzymywaniem obiektów sportowych, organizacją imprez 
turystycznych i rekreacyjnych. Dziedziną chętnie wybieraną do działalności orga-
nizacji jest kultura i sztuka, w ramach której członkowie zajmują się kinematogra-
fią, malarstwem czy działalnością sceniczną. Kolejną specjalnością, którą zajmują 
się organizacje pozarządowe, jest edukacja i wychowanie. członkowie tych orga-
nizacji stawiają na rozwój młodzieży przez tworzenie różnego rodzaju działalności 
formacyjnej dzieci i młodzieży. często zajmują się także edukacją osób dorosłych. 
Dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji, wyrównywanie szans na bardziej satys-
fakcjonujące życie zawodowe to główne tematy poruszane przez te stowarzysze-
nia i fundacje. Usługi socjalne i pomoc społeczna to charakterystyczna dziedzina 
dla organizacji poświęcającej swój czas i środki na rzecz osób niepełnosprawnych, 
potrzebujących i szczególnie pokrzywdzonych przez życie. Może to być wolonta-
riat pomagający osobom niewidomym poruszać się i prowadzić codziennie życie. 
Występują również w polsce organizacje związane z szeroko rozumianą ochroną 
zdrowia. W praktyce jednak dotyczy to szczególnie promocji zdrowia, profilakty-
ki, czy krwiodawstwa. Oprócz innych, niesklasyfikowanych działalności wyróżnić 
można zajmujące się rehabilitacją, czy terapią oraz prowadzeniem domów opieki, 
sanatoriów i zakładów leczniczych. Zaraz po ochronie zdrowia w badaniach upla-
sowała się dziedzina „rozwój lokalny w wymiarze społecznym i gospodarczym”. 

8 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
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W tym przypadku podmioty działają na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju 
lokalnej przestrzeni. tu szczególnie wyróżnia się samopomoc sąsiedzką, działanie 
na rzecz sąsiadów, ale też działanie na rzecz lokalnego rozwoju ekonomicznego czy 
wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Zdecydowanie mniejszym zainteresowa-
niem cieszą się dziedziny takie jak ochrona środowiska, prawo i prawa człowieka, 
sprawy zawodowe i pracownicze, rynek pracy, badania naukowe czy wsparcie ini-
cjatyw obywatelskich. Organizacje jako główną dziedzinę działalności nie wskaza-
ły religii ani działalności międzynarodowej. Jedynie jako dodatkową działalność 
3% organizacji uznało religię, a 6% działalność międzynarodową9. trzeba jednak 
mieć na uwadze, że organizacja działa często w zakresie więcej niż jednej dziedzi-
ny, jednak zazwyczaj wskazuje choćby jedną główną w statucie.

3. pozyskiwanie środków finansowych przyczyną inicjacji komunikacji

Faktem jest, że wymienione dziedziny i działalność organizacji pozarządowych 
na ich rzecz jest ważna, zarówno z punktu widzenia członków, osób które korzy-
stają z działalności wolontaryjnej, ale także ważna dla szeroko rozumianej admi-
nistracji publicznej. Zadowolony obywatel, z powodu podjętych kroków dążących 
do polepszenia jego bytu, umacnia pozycję swoją jako obywatel, a obywatele ogó-
łem jako grupa, czy społeczeństwo obywatelskie mają wpływ na stabilizację samej 
demokracji i utrzymanie pozycji aktualnie rządzących przedstawicieli swojego 
suwerena. W zależności od dziedziny, którą zajmuje się organizacja, jak kompe-
tencji i właściwości określonych urzędów, współpraca odbywa się na szczeblach 
administracji rządowej lub samorządowej. Nie da się też nie zauważyć, że część 
zadań, które wykonują organizacje pozarządowe jest przeznaczona do realizacji 
przez administrację, choćby samorządu terytorialnego. tu pojawia się kwestia do-
tacji i dofinansowania działalności stowarzyszeń i fundacji10.

Do realizacji swoich celów statutowych i utrzymania aktywności na lokal-
nych rynkach działalności organizacji pozarządowych, stowarzyszeniom i funda-
cjom niezbędne są środki finansowe. to one pozwalają na ciągły rozwój. Jeżeli sto-
warzyszenie ma więcej pieniędzy, może działać na rzecz większej rzeszy osób i 
może przyjmować większą ilość członków. Jednoczenie się we wspólnym intere-
sie umacnia organizacje i pozwala jej szerzej zaistnieć terytorialnie i rozmiarowo. 
Właśnie dlatego musi pozyskiwać dochody. Jednym z podstawowych źródeł finan-
sowania stowarzyszeń i fundacji są składki członkowskie. Ich wielkość zazwyczaj 

9 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, raport z badania 2012. stowarzyszenie 
Klon/Jawor, Warszawa 2013, str. 34-35.

10 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, raport z badania 2012. Stowarzyszenie 
Klon/Jawor, Warszawa 2013, str. 146.
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nie jest na tyle duża, by pozwalała prowadzić stowarzyszenie na rozwojowym po-
ziomie, szczególnie gdy organizacja działa na rzecz realnego celu, np. na rzecz po-
mocy rodzinom. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie określa skąd organizacje mogą czerpać środki finansowe. są 
to wspomniane już składki członkowskie i to z tego tytułu przychodów korzysta 
aż 60% organizacji pozarządowych. są to też darowizny, spadki i zapisy oraz spon-
soring, jako reklama podmiotu należącego głownie do drugiego sektora. Wśród 
obywateli popularną praktyką jest przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz 
organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego11. Raporty 
wskazują, że co rok zwiększa się ilość obywateli, którzy właśnie w ten sposób chcą 
wesprzeć inicjatywy obywatelskie podjęte przez trzeci sektor. W roku 2014 kwota 
1% należnego podatku stanowiła aż 0,72% podatku dochodowego12. Do źródeł fi-
nansowania działalności organizacji pozarządowych należą także własne dochody  
z majątku organizacji, z działalności odpłatnej pożytku publicznego i z działalno-
ści gospodarczej, ponadto dotacje ze środków publicznych i prywatnych oraz na-
wiązki sądowe. Organizacje wspomagają finansowo swoją działalność przez zacią-
ganie zobowiązań, takich jak pożyczki i kredyty stanowiące przychody13. Jednak 
z punktu widzenia komunikowania się stowarzyszeń i fundacji z administracją rzą-
dową i samorządową szczególne znaczenie mają dotacje ze środków publicznych.

4. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje formy w ja-
kich odbywać ma się współpraca organów administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi dotycząca działalności w sferze zadań publicznych. Realizacja po-
stulatów ma się odbywać z zachowaniem zasad pomocniczości, suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności14. Wymienione zasady 
stosuje się szczególnie do form współpracy takiej jak konsultowanie projektów aktów 
normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, i tych w dziedzinach działalno-
ści statutowej organizacji i umów o wykonanie inicjatywy lokalnej. szczególnie waż-
ne w przypadku omawiania dialogu są formy wzajemnego informowania się o plano-
wanych kierunkach działalności oraz zlecanie organizacjom pozarządowym realiza-
cji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie15. Kwestię uznano za szcze-

11 http://administracja.ngo.pl/x/361317#jeden_procent, (dostęp: 6 lutego 2015 r.).
12 http://www.jedenprocentpodatku.pl/index.php?p=statystyki, (dostęp: 6 lutego 2015 r.).
13 http://administracja.ngo.pl/x/361317#jeden_procent, (dostęp: 6 lutego 2015 r.).
14 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), art. 5 pkt 3.
15 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 

2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), art. 5 pkt 2.



KLAUDIA sKOWRON, MARcIN KOWALcZYK110

gólnie istotną ze względu na finanse, które wiążą się z tymi formami. W przypad-
ku, gdy organizacje działają na rzecz pożytku publicznego zgodnie z terenem działań 
i zadaniami organu administracji publicznej, ta druga, zlecając realizację zadań pu-
blicznych, udziela dotacji na finansowanie powierzonego zadania lub dotacji na dofi-
nansowanie wspierania wykonywania zadań publicznych16. tu powraca kwestia roz-
woju organizacji pozarządowych zależnego od pozyskiwanych źródeł finansowych. 
Wymiana informacji jest podstawową kwestią poprawnej i wysokiej jakościowo re-
alizacji przepisów prawa, z której korzystają obie strony dialogu – administracja pu-
bliczna i organizacje pozarządowe.

Administracja publiczna na różnym szczeblu udzielając dotacji organizacjom 
społecznym przekazuje do wykonania zadania, które mieszczą się w jej kompeten-
cjach. takie działanie odciąża administrację, rozwija stowarzyszenia, które dzięki 
temu mogą być aktywne lokalnie. Mimo iż jest to kolejny wydatek uszczuplający 
budżet sektora pierwszego, to zjawisko jest pozytywne dla obu stron. Dlatego tak 
ważny w przypadku współpracy tych podmiotów jest dialog, który powinien ce-
chować się wzajemnością.

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną odbywa się 
w ramach kilku obszarów. Jest to między innymi istnienie pewnych instrumentów, 
które będą wyznaczały zakres współdziałania, tempo i kierunek. są to pochodne usta-
nowionego prawa, które podmioty wykonują. Wymienić tu można programy współ-
pracy i osoby na stanowiskach decyzyjnych kształtujących kontakty z administra-
cją. elementem koniecznym do tego, by informacja została dotarła do odbiorcy jest 
publiczna dostępność do informacji. W dobie powszechności Internetu, również na 
szczeblu administracji publicznej, będą to strony internetowe, na przykład Biuletyn 
Informacji publicznej. Znajdują się na tych stronach informacje dotyczące współpra-
cy finansowej i pozafinansowej dotyczące choćby ogłaszania konkursów na dotacje 
dla organizacji. Dlatego kolejnym obszarem jest współpraca finansowa, czyli właśnie 
przytoczone zlecanie zadań publicznych w formie konkursów, a także współpraca po-
zafinansowa, która obejmuje konsultacje dotyczące planowania podjęcia decyzji, czy-
li może to być opiniowanie projektu uchwał i innych aktów prawnych, sporządza-
nie dokumentacji z przeprowadzanych konsultacji, inicjowanie korzystania z zespo-
łów doradczych NGO. Obszar współpracy pozafinansowej obejmuje również inne 
wspólnie realizowane założenia i działania, choćby użyczanie lokalu dla organizacji. 
Kolejną tematyką niezwykle istotną do efektywnego działania poprzednich obszarów 
jest wiedza i opinia organizacji pozarządowych na temat uwarunkowań współpracy  
z administracją publiczną. Działania związane z pozyskaniem tej wiedzy oddziału-
ją na przyszłe relacje trzeciego sektora z pierwszym. przez identyfikacje problemów i 

16 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), art. 5 pkt 4.
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trudności jakie dostrzegają obie strony w swoich relacjach możliwa jest zmiana kie-
runku działania i podnoszenie jakości komunikacji na pozostałych płaszczyznach. 
Gdy opinie zostaną zebrane i wiedza będzie dostateczna, zebrane dane ocenia się i ku-
muluje w kolejny obszar indeksu określania jakości współpracy i jest to zadowolenie 
organizacji wyrażające się w postawionych pytaniach o stopień zaufania do admini-
stracji i o ogólną ocenę współpracy i działalności samorządów17.

5. problemy komunikacji trzeciego sektora z administracją publiczną

W roku 2012 przeprowadzono badania, w których sprawdzono jak organizacje 
pozarządowe oceniają współpracę z administracją publiczną i jakie są najczęstsze 
problemy z którymi się zmagają. W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, 
że najpoważniejszymi problemami z jakimi stykają się organizacje pozarządowe 
jest trudność w zdobywaniu funduszy na swoją działalność. ten fakt jako problem 
wskazało aż 68% fundacji i stowarzyszeń. Kolejną trudnością według tych pod-
miotów są skomplikowane formalności związane z korzystaniem ze środków gran-
todawców, sponsorów lub z funduszy unijnych. Niedogodnością, na którą wska-
zały badane podmioty, jest nadmierna biurokracja i potwierdza to aż 56% organi-
zacji i w tym przypadku utrzymuje się tendencja wzrostowa. Na niejasne zasady 
współpracy z administracją wskazało mniej, ale mimo to duża część organizacji 
– 34%. trzeci sektor wskazuje również na trudności w dobraniu personelu i brak 
osób, które chciałyby się bezinteresownie zaangażować w prowadzoną działalność. 
Jako odczuwalny problem, ale już nie tak intensywnie, wymieniono również znu-
żenie liderów oraz niedoskonałość lub brak przepisów regulujących działalność,  
a także brak dostępu do wiarygodnych informacji18.

Współpracę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazur-
skiego z jednostkami samorządu terytorialnego oceniono najwyżej w badaniu 
na określenie Indeksu Jakości Współpracy między trzecim sektorem a organami 
administracji publicznej, opracowanym przez Grzegorza Makowskiego i Marka 
Dudkiewicza. Zaufanie organizacji do administracji, gotowość postawienia jej 
współpracy za wzór oraz ogólne zadowolenie jest najwyższe ze wszystkich woje-
wództw. Mimo tego wyniku, autorzy badania podnoszą, że współpraca nadal jest 
chaotyczna i winę za ten stan ponoszą obie strony19.

17 M. Dudziewicz, G. Makowski, Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między or-
ganizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. sUpLeMeNt. Instytut spraw publicz-
nych, Warszawa 2012, str. 2-3 

18 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, raport z badania 2012, stowarzyszenie 
Klon/Jawor, Warszawa 2013.

19 M. Dudziewicz, G. Makowski, op. cit., str. 6-8.
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6. technologie informacyjne elementem unowocześniającym 
     sposób komunikacji

Ze względu na fakt, że XXI wiek okazał się wiekiem powszechności dostępu 
do Internetu, z duchem czasu ruszyły także podmioty publiczne. Wprowadzono 
do użytku publicznego platformy internetowe, takie jak epUAp (elektroniczna 
platforma Administracji publicznej), Biuletyn Informacji publicznej oraz róż-
nego rodzaju platformy konsultacyjne miast, umożliwiające e-konsultacje. Idąc 
za potrzebami obywateli, Ministerstwo Administracji i cyfryzacji wprowadziło 
udogodnienia mające polepszyć kontakt administracji publicznej z obywatelami, 
realizując w nowoczesny sposób zasadę wyrażoną w preambule Konstytucji Rp 
odnoszącą się do oparcia ustroju państwa, m.in. na dialogu społecznym. podobnie 
dzieje się z dialogiem organizacji pozarządowych między sobą i też dialogiem ze 
stroną administracji publicznej. Współpraca między tymi podmiotami jest obli-
gatoryjnie ustanowiona przez konstytucję oraz wyrażona w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. W dużej części dialog został przeniesiony 
na grunt Internetu. technologie informacyjne mają znaczący udział w budowaniu 
organizacji pozarządowych i ich integracji szczególnie z administracją publiczną 
ze względu na formy współpracy określone w ustawie regulującej ich relacje.

Kompendium wiedzy na temat organizacji pozarządowych w polsce jest bar-
dzo szerokie. Mimo iż organy administracji publicznej umieszczają na stronach 
www urzędów lub w Biuletynie Informacji publicznej ogłoszenia skierowane do 
organizacji, na przykład dotyczące konkursu, to cały zbiór tych informacji organi-
zacje mogą znaleźć na jednej stronie internetowej. Dane najczęściej są przyporząd-
kowane terytorialnie do stron internetowych miast wojewódzkich, województw 
lub całego kraju rzadziej do witryn gmin i miast NGO. Wspomniane strony to 
stworzone specjalnie z myślą o bieżącym informowaniu organizacji i pogłębianiu 
współpracy trzeciego sektora z administracją publiczną zbiory ogłoszeń przenie-
sionych ze wspomnianych stron BIp-u lub stron urzędów. Oprócz ogłoszeń na do-
tacje znajdują się tam również nowinki związane z działalnością organizacji.

Najpopularniejszą, bo obejmującą swym zasięgiem cały kraj, jest platforma or-
ganizacji pozarządowych www.ngo.pl. Ilość tematów, jakich administratorzy po-
dejmują na stronie, jest bardzo duża. Można z niej pozyskać praktycznie każdą in-
formację, począwszy od faktu jak założyć organizację pozarządową, skąd pozy-
skać pieniądze na jej utrzymanie, po informacje dla stowarzyszeń i fundacji, któ-
re istnieją długo. Na stronie znajdują się zakładki takie jak: wiadomości – pra-
wo, współpraca trzeciego sektora z administracją, bieżące informacje20; poradnik 
– m.in. jak założyć stowarzyszenie lub fundację, skąd wziąć pieniądze na finan-

20 www.wiadomosci.ngo.pl, (dostęp: 8 lutego 2015 r.).
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sowanie jej funkcjonowania21; ogłoszenia – szkolenia organizacji, dostępne sta-
że, nabór wolontariuszy lub pracowników 22, baza organizacji – tu można znaleźć 
spis wszystkich organizacji zarejestrowanych w Krajowej Radzie sądownictwa, za-
rejestrowanych jedynie w starostwach, tych o statusie organizacji pożytku publicz-
nego oraz organizacje uszeregowane według dziedziny, w kręgu której działają23. 
ciekawą zakładką jest „Moja polis”. Kliknięcie prowadzi do strony, która rekla-
muje się hasłem „cała wiedza o polsce pod jednym adresem”. strona jest przejrzy-
sta i łatwo można wyszukać interesujące nas informacje przez zawężanie skal wy-
szukiwania. Jednak zebrane dane statystyczne są niepełne. chcąc wyszukać infor-
macje o obywatelach, inicjatywach obywatelskich i organizacjach pozarządowych  
w liczbach działających na terenie Olsztyna, danych brakowało24. Kolejną zakładką 
na stronie ngo.pl są „technologie”. W tym przypadku można znaleźć niekoniecznie 
pomocne informacje w formie artykułów związanych z technologią ogólnie, a nie 
odnoszącą się do usprawniania działalności organizacji. przykładowo w poradach 
technicznych znalazł się artykuł „Najgorsze hasła 2014 roku…”25. Kolejny punkt to 
informator obywatelski NGO, w którym zawierają się wzory pozwu o alimenty na 
dziecko, pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie, poruszana jest tematyka prawa 
pracy, mieszkań i zadłużeń, ale i hasła przydatne organizacjom –samoorganizacja a 
w niej odpowiedź na pytanie skąd i w jaki sposób pozyskać pieniądze26.

Jak zostało wspomniane wcześniej, strony są przyporządkowane terytorial-
nie do województw i miast wojewódzkich. Jest to spore ułatwienie dla organiza-
cji chcących ominąć wiadomości, które ich nie interesują i w natłoku ciężko jest 
znaleźć informacje, które będą przydatne konkretnemu stowarzyszeniu i fundacji. 
takie strony są dużo bardziej przejrzyste.

przykładowo strona internetowa o nazwie „Olsztyńskie centrum Organizacji 
pozarządowych” bierze pod lupę informacje, które dotyczą organizacji na terenie 
działania organów administracji publicznej Olsztyna. W ten sposób komunika-
cja jest ułatwiona i przedstawiciele trzeciego sektora nie muszą szukać informacji 
na BIpie lub na stronach www urzędów, tylko pozyskują informacje z jednego 
miejsca. Zakładki to źródło wiedzy o najważniejszych terminach dla wspomnia-
nych organizacji, aktualnie przeprowadzanych szkoleniach, doradztwie, spotka-
niach otwartych i o konkursach. Istnieje też możliwość zapisania się do biuletynu 
OcOp, czyli otrzymywania bezpośrednio informacji na e-mail, bez konieczności 

21 www.poradnik.ngo.pl, (dostęp: 8 lutego 2015 r.).
22 www.ogloszenia.ngo.pl, (dostęp: 8 lutego 2015 r.).
23 www.bazy.ngo.pl, (dostęp: 8 lutego 2015 r.).
24 www.mojapolis.pl/areas/412/, (dostęp: 8 lutego 2015 r.).
25 www.technologie.ngo.pl, (dostęp: 9 lutego 2015 r.).
26 http://obywatelskieinfo.ngo.pl/, (dostęp: 9 lutego 2015 r.).
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wchodzenia na stronę i jej przeglądania27. Jest to duże ułatwienie komunikacyjne 
z uwagi na fakt, że ponad 70% organizacji pozarządowych korzysta ze skrzynki 
elektronicznej28.

podobne możliwości oferują inne strony, np. Ogólnopolska Federacja Organizacji 
pozarządowych zachęcająca do korzystania z jej usług w następujący sposób:

„Bez względu na rodzaj i zasięg prowadzonej działalności wszyscy mamy po-
dobne problemy: brak dostępu do informacji o grantach, problemy ze znalezie-
niem partnerów, wymianą doświadczeń, dostępem do szkoleń. ponadto, gdy oto-
czenie prawne nie sprzyja naszemu rozwojowi, samodzielnie nie mamy żadnego 
wpływu na zmianę niekorzystnych regulacji. pojedynczy głos małej organizacji nie 
jest dobrze słyszalny. Z drugiej strony, nie jest dobre jeśli głos zabierają ciągle te 
same duże organizacje. Federacja jest szansą rozwoju i dla tych dużych i małych, 
tych z Warszawy i tych z całej polski”29.

Autor wskazuje wyraźne na problemy z jakimi zmagają się organizacje poza-
rządowe. Osoby, które podzielają jego zdanie mogą przyłączyć się do programu 
członkowskiego, który „opiekuje się organizacjami członkowskimi”. W zamian 
członkowie są zobowiązani opłacać składkę członkowską, której wysokość jest 
uzależniona od przychodów stowarzyszeń i fundacji, wahająca się od 20 zł do 750 
zł za rok30. W przypadku członkostwa, organizacje przede wszystkim mogą się 
ze sobą komunikować, wymieniać informacje i doświadczenia oraz wspierać się. 
Bez członkostwa mogą jedynie korzystać z informacji, które umieszczą admini-
stratorzy i które dotyczą całego kraju, przez to mogą okazać się nieprzydatne dla 
działalności organizacji na określonym terenie.

ciekawą inicjatywą OFOp-u są „ciała dialogu obywatelskiego”, jako organy bio-
rące udział we wdrażaniu strategii polityki publicznej, ustalaniu jej celów i instru-
mentów skupiające członków organizacji (jej przedstawicieli) oraz przedstawicieli 
władzy publicznej. W tej zakładce można na bieżąco śledzić zamierzenia związane 
z angażowaniem się organizacji w dialog z administracją publiczną31.

7. uwagi końcowe

Dialog ograniczony do wymiany informacji, prowadzony za pomocą techno-
logii informacyjnych w ramach współpracy organizacji pozarządowych z admi-

27 http://www.ocop.olsztyn.pl/, (dostęp: 9 lutego 2015 r.).
28 Życie codzienne organizacji pozarządowych w polsce. stowarzyszenie Klon/Jawor, War-

szawa 2012, str. 51.
29 http://ofop.eu/aktualnosci/przylacz-sie, (dostęp: 10 lutego 2015 r.).
30 http://ofop.eu/aktualnosci/przylacz-sie, (dostęp: 10 lutego 2015 r.).
31 http://ofop.eu/reprezentacja/ciala-dialogu-obywatelskiego, (dostęp: 10 lutego 2015 r.).
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nistracją publiczną, prowadzony jest w dużej części pośrednio. Informacje, które 
przekazują sobie te strony, w  większości komunikaty wysyłane przez urzędy, są 
kumulowane na stronach internetowych. Jest to dla organizacji dużym ułatwie-
niem z powodu obserwacji jednej witryny, a nie przeglądania wszystkich stron 
www urzędów. Istnieje też możliwość zamówienia newsletterów i ograniczenie się 
do korzystania z poczty elektronicznej. Dialog w tej formie jest niezwykle ogra-
niczony i w większości przypadków polega na wysyłaniu informacji przez jedną 
stronę, a możliwość zwrotu zawiadomienia to już konkretne pismo skierowane 
do organu administracji, np. wniosek o dofinansowanie na realizację zadań pu-
blicznych w odpowiedzi na konkurs, który ogłasza urząd. Wymiana informacji to 
najniższy szczebel dialogu jaki prowadzi się w ramach powszechności Internetu, 
a na platformach internetowych nie występuje możliwość konsultacji online mię-
dzy podmiotami pierwszego i trzeciego sektora. co prawda ustawa regulująca ich 
współpracę obligatoryjnie określa w jej ramach konsultacje jako wyższy poziom 
dialogu. Jednak ten nie jest praktykowany za pomocą Internetu. Negocjacje jako 
najwyższy poziom zinstytucjonalizowania i nastawione na podjęcie określonych 
decyzji zadowalających obie strony nie są wymienione w ustawie. Fakt ten ograni-
cza pozycję szczególnie organizacji pozarządowych a w konsekwencji dopuszcza 
do nierówności stron z powodu przymiotu władztwa administracji publicznej.

W przytoczonych wcześniej problemach jakie napotykają organizacje pozarzą-
dowe, wymieniły one brak dostępu do wiarygodnych informacji. Zarzut jest cał-
kiem słuszny, mając na uwadze natłok informacji umieszczany na stronach inter-
netowych, które mają być organizacjom pomocne. Brak przypisów, a tym samym 
brak dostępu do źródła wiedzy, choćby aktów prawnych, artykuły bez podpisu 
autora i informacje często mające niewiele wspólnego z tematyką organizacji, to 
bardzo częste przypadki występujące w prezentowanych wiadomościach na stro-
nach internetowych NGO.

Internet umożliwia administracji działanie przez szybką wymianę informacji o 
charakterze publicznym. Wymiana informacji jest formą inicjującą dialog. Z tego 
powodu ciężko mówić o pełnej formie dialogu prowadzonego za pomocą techno-
logii informacyjnych między tymi partnerami społecznymi. Na stronach interne-
towych poświęconych organizacjom pozarządowym nie znalazły się platformy in-
ternetowe współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. Działalność 
tych partnerów społecznych w Internecie to działalność informacyjna, bez ele-
mentów konsultacji. Można więc sądzić, że konsultacje, jako obligatoryjna32 for-
ma dialogu, przeprowadzane są bez wykorzystania technologii informacyjnych 
typu fora internetowe czy platformy konsultacyjne.

32 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), art. 5 pkt 2.
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* * *

streszczenie: Internet umożliwia administracji działanie przez szybką wymianę informacji 
o charakterze publicznym. Wymiana informacji jest formą inicjującą dialog. Z tego powodu 
trudno zakładać występowanie pełnej formy dialogu prowadzonego za pomocą technologii 
informacyjnych między partnerami społecznymi. Na stronach internetowych poświęconych 
organizacjom pozarządowym nie znalazły się platformy internetowe współpracy administracji 
z organizacjami pozarządowymi. Działalność tych partnerów społecznych w Internecie to dzia-
łalność informacyjna, bez elementów konsultacji. Konsultacje społeczne jako forma dialogu, 
przeprowadzane są bez wykorzystania technologii informacyjnych typu fora internetowe czy 
platformy konsultacyjne.

słowa kluczowe: administracja publiczna, organizacje pozarządowe, dialog, komunikacja, 
technologie informacyjne, współpraca, zadania zlecone.

summary: The Internet enables government action by the rapid exchange of public infor-
mation, thus initiating dialogue. For this reason, it is hard to assume that existence of full scale 
dialogue by means of Ict, involving the social partners. On web pages devoted to non-gov-
ernmental organizations, Internet platforms involving cooperation between public administra-
tion and NGOs are non-existent. The activities of the social partners on the Internet includes 
communication activities without elements of consultation. public consultation as a form of 
dialogue, is carried out without the use of information technology, such as internet forums or 
consultation platforms.

Keywords: public administration, non-governmental organizations (NGOs), dialogue, 
communication, Ict, co-operation, outsourcing.
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TRZECI SEKTOR W SYSTEMIE USTROJOWYM  
UNII EUROPEJSKIEJ

THE THIRD SECTOR IN THE LEGAL SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION

Wstęp

U progu XXI wieku zmienił się obszar wzajemnego oddziaływania społeczeń-
stwa, państwa i biznesu, a różne interesy w obrębie społeczeństwa obywatelskiego 
zjednoczyły się wokół coraz lepiej słyszalnego i silniejszego sektora pozarządowe-
go, zwanego „trzecim sektorem”. Organizacje pozarządowe – organizacyjny prze-
jaw tego ruchu – zdobywają znaczący wpływ także w Unii europejskiej. Aktywność 
organizacji pozarządowych stanowi wyraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
skierowanego na działanie niezależnie od instytucji państwowych. Autonomii dzia-
łań tych jednostek nie należy traktować jako konkurencji z państwem, a raczej jako 
wspieranie go i uzupełnianie jego funkcji. społeczeństwo obywatelskie dąży do za-
spokojenia potrzeb swoich członków oraz czuje się współodpowiedzialne za ich los1.

Jednocześnie właściwe zrozumienie pozycji NGO w tym systemie jest niezbęd-
nym warunkiem odpowiedniej interpretacji nie tylko ich działalności i wpływu, jaki 
mogą wywierać, lecz także natury wspólnych działań organizacji pozarządowych2.

Z uwagi na fakt, że „polityka społeczna bardzo długo była niechcianym dziec-
kiem procesu integracji europejskiej”3 historia roli organizacji pozarządowych 

w działalności system ustrojowego Unii europejskiej nie jest długa. po raz 
pierwszy w oficjalnych dokumentach wspólnotowych trzeci sektora został wy-
mieniony w latach 90. – w Zielonej Księdze polityki społecznej z 1993 r. oraz  

1 p. staszczyk, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, War-
szawa 2013.

2 M. Yaziji, J. Doh, Organizacje pozarządowe a korporacje. Warszawa 2011, s. 25.
3 R. Koźlicka, Pozycja organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej. [w:] R. Koźlicka 

(oprac.), Trzeci sektor w Unii Europejskiej. Przewodnik dla organizacji pozarządowych 2003, sto-
warzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2003, s. 9.
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w Białej Księdze europejskiej polityki społecznej z 1994 r. Jego znaczenie stop-
niowo rosło od traktatu z Maastricht, a szczególnie po włączeniu do traktatu 
Amsterdamskiego protokołu społecznego w 1997 r.4. to właśnie tam dostrzeżono 
znaczenie decentralizacji, zwiększenia „roli władz lokalnych oraz organizacji do-
broczynnych” jako środków zaradczych na pogłębiający się kryzys państwa opie-
kuńczego5. Jednocześnie w wyniku rewizji Funduszy strukturalnych jedną z fun-
damentalnych zasad realizacji polityk społecznych w zakresie rozwiązywania pro-
blemów społecznych i ich wdrażania stało się - obok partnerstwa horyzontalnego 
(partnerstwa między Ue a państwami członkowskimi oraz regionami) – partner-
stwo wertykalne6 (między grupami wewnątrz państw członkowskich).

Niniejsze opracowanie omawia najważniejsze zagadnienie związane z usytu-
owaniem tak rozumianego trzeciego sektora w prawie pierwotnym Ue oraz z jego 
współdziałaniem z instytucjami unijnymi, ze szczególnym uwzględnieniem moż-
liwości lobbingowych. Na koniec przedstawiona zostaje krótka ocena działalności 
polskich organizacji pozarządowych na arenie unijnej.

2. trzeci sektor w prawie pierwotnym uE. relacje z instytucjami unijnymi

Organizacje pozarządowe wydają się naturalnym pośrednikiem w stosunkach 
między instytucjami Ue a społeczeństwami państw członkowskich. Jak się wska-
zuje, „funkcję tę, teoretycznie, powinien spełniać parlament europejski, czemu 
służyć miało wprowadzenie wyborów powszechnych. Jednakże parlamentowi bra-
kuje silnej społecznej legitymacji. Od momentu pierwszych wyborów powszech-
nych do pe w 1979 r. uczestnictwo w nich nieprzerwanie spada, z 62% w 1979 r. 
do 43% w 2009 [i w 2014 r. – przyp. p.s.]. W dużej mierze świadczy to o słabnącym 
przekonaniu, że pe jest w stanie w wymiernym stopniu wpływać na proces decy-
zyjny w Ue”7.

prawne ramy współdziałania instytucji Unii europejskiej z trzecim sektorem 
ustanowione zostały w art. 11 tUe8 oraz w art. 152 tFUe9. Zgodnie z art. 11 ust. 
1 tUe w brzmieniu po wejściu w życie traktatu z Lizbony, instytucje za pomocą 
odpowiednich środków umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawi-
cielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzi-

4 R. skrzypiec, Trzeci sektor w Europie. Katowice 2008, s. 16, dostęp: www.ngo.us.edu.pl/
skrypt/V.doc.

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 p. świeboda, p. Zerka, Aktywność polskich organizacji pozarządowych na szczeblu europej-

skim. ekspertyza przygotowana na zlecenie UKIe, Warszawa 2009, s. 26.
8 traktatu o Unii europejskiej.
9 traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej.
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nach działania Unii. Ustęp 2 tego artykułu stanowi natomiast, że instytucje utrzy-
mują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami przedstawiciel-
skimi i społeczeństwem obywatelskim, natomiast ust. 3 przewiduje, że Komisja 
europejska prowadzi szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami w celu za-
pewnienia spójności i przejrzystości działań Unii. przytoczone uregulowania kon-
stytuują tzw. zasadę demokracji uczestniczącej Ue10 Zapisanie jej w tUe rodzi 
poważne konsekwencje, ponieważ „demokracja partycypacyjna staje się bardziej 
zasadą prawną niż aspiracją polityczną, i to zasadą realizującą konkretna funkcję 
o charakterze podstawowym, określa ona ogólne podstawy legitymizacji Unii”11. 
taka wykładnia art. 11 tUe wymaga jeszcze wielu reform zarówno politycznych, 
jak i prawnych, także poprzez wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych  
w unijnym procesie ustawodawczym. Realny wpływ organizacji pozarządowych  
w procesie wypracowywania prawa i polityk europejskich jest niewielki12. ponadto, 
jak pokazują badania „tylko duże i silne finansowo organizacje mają szansę uczest-
niczyć w konsultacjach na szczeblu unijnym”13 oraz „są one dość często wykorzy-
stywane przez instytucje unijne – zwłaszcza Komisję europejską – do wzmocnie-
nia własnych koncepcji w dialogu z innymi instytucjami Ue lub w relacjach z pań-
stwami członkowskimi”14. Związane jest to z tzw. „efektem sponsora”.

stosunki trzeciego z najważniejszymi ośrodkami decyzyjnymi w Ue – Komisją 
europejską i parlamentem europejskim15 od wielu lat nie są jednoznaczne. 
W 1997 r. Ke wydała pierwszy „Komunikat” dotyczący organizacji pozarządo-
wych w europie, jednak już rok później, z powodów prawnych, została zmuszona 
do „zamrożenia większości linii budżetowych dotyczących organizacji pozarządo-
wych”16. Istotną zmianę, jeśli chodzi o myślenie o sposobie rządzenia wewnątrz 
Ue, wprowadziła Biała Księga nt. Rządzenia17. Doceniono w niej znaczenie trze-
ciego sektora. Jego rolę określono jako „system wczesnego ostrzegania co do kie-
runku politycznej debaty”. Jednocześnie stwierdzono, że organizacje pozarządo-
we mogą zostać włączone w proces rządzenia (governance), jednak pod warun-
kiem, że będą „odpowiedzialne, solidne i otwarte”. Księga wprowadziła katalog in-

10 J. Barcz, Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych. Warsza-
wa 2012, s. 38.

11 J. Mendes, Participation and the role of law after Lisbon: A legal view on Article 11 TEU. 
cML Rev Nr 6/2011, Leuden 2011, s. 1849.

12 D. Della porta, M. caiani, Social Movements and Europeisation. Oxford 2009, s. 49.
13 t.G. Grosse, Europeizacja organizacji obywatelskich w Polsce – wyzwania. trzeci sektor 

Nr 27/2012, s. 15.
14 t.G. Grosse, Europa na rozdrożu. Warszawa 2008, s. 126.
15 W niniejszej pracy nie rozważa się relacji z Radą i Radą europejską.
16 R. Koźlicka, op.cit., s. 16-17.
17 Dostęp: http://eur-lex.europa.eu/LexUriserv/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf.



pIOtR stAsZcZYK120

strumentów, które miały poszerzyć zakres governance – np. „kodeks minimalnych 
standardów konsultacji”. „instrument koregulacji” (mający łączyć „proces ustawo-
dawczy i tworzenia nowych regulacji z działaniami podmiotów, których ten proces 
dotyczy”), „koordynację” (mającą służyć wymianie dobrych praktyk w różnych 
obszarach funkcjonowania Ue)18. ponadto w tym dokumencie znalazł się wyraź-
ny zapis stanowiący istotne rozszerzenie udziału trzeciego sektora w tym zakresie: 
„debata nad poszerzonym włączeniem organizacji pozarządowych i ich reprezen-
tacji, także regionalnych i lokalnych, w kreowanie polityki unijnej, a także ulepsze-
nie dostępu obywateli do informacji”.

Faktyczną areną konsultacji instytucji Ue z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego jest Komitet ekonomiczno-społeczny, którego głównym zada-
niem jest sporządzanie opinii w sprawach propozycji legislacyjnych Ue oraz opi-
nii własnych dotyczących kwestii, którymi zdaniem Komitetu należałoby się zająć.  
W skład tego organu doradczego wchodzi 353 członków, 21 spośród nich pocho-
dzi z polski. Komitet ekonomiczno-społeczny nie ma jednak żadnych możliwo-
ści bezpośredniego uczestniczenia w unijnym procesie ustawodawczym, w związ-
ku z tym, jak słusznie ocenia się w literaturze: „zarówno rola organizacji pozarzą-
dowych w Komitecie, jak i Komitetu w strukturach Ue jest drugorzędna”19.

Oprócz działalności w Komitecie ekonomiczno-społecznym organizacje po-
zarządowe funkcjonują przy Ue także w ramach sieci organizacji skupiających 
podmioty o podobnych interesach – tzw. „sieci europejskich organizacji pozarzą-
dowych”. pierwsza z nich, powstała w 1996 r. platforma europejskich społecznych 
Organizacji pozarządowych skupia ogólnoeuropejskie sieci, federacje i rady krajo-
we organizacji działających na rzecz spójności społecznej20. co ciekawe, powsta-
ła ona „z wyraźnej inspiracji Komisji europejskiej”, co wynikało z ograniczonych 
kompetencji ówczesnych instytucji wspólnotowych w zakresie realizacji polityk 
społecznych21. przy Ue działają także m.in. platformy organizacji ekologicznych, 
ochrony praw człowieka i organizacji działających na rzecz krajów rozwijających 
się22. Warto także odnotować, że oprócz sieci swoje biura w Brukseli mają naj-
większe międzynarodowe organizacje pozarządowe, np. Amnesty International, 
Greenpeace czy charities Aid Foundation. Działalność tę można uznać za „niefor-
malną” współpracę z instytucjami unijnymi.

Z punktu widzenia polskich organizacji pozarządowych istnieje szereg korzy-
ści związanych z udziałem w międzynarodowej koalicji – zawiązują w ten sposób 

18 Za: R. Kuźlicka, op.cit., s. 18-22.
19 Ibidem, s. 12-14.
20 R. skrzypiec, op.cit., s. 17.
21 R. Koźlicka, op.cit., s. 14-16.
22 Ibidem.
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kontakt z podobnymi sobie organizacjami z innych krajów członkowskich oraz 
zostają wprzężone w procesy polityki europejskiej23. Z drugiej strony duża część 
organizacji działających w ramach tych sieci ma długoletnią historię i w związku 
z tym olbrzymie doświadczenie w działalności unijnej. tym samym działalność 
polskich organizacji jest obarczona ryzykiem, że ich głos nie będzie wystarczająco 
słyszalny, a inne, silniejsze podmioty są w stanie narzucić im swoją wolę24.

W praktyce współpraca NGOsów i instytucji unijnych dotyczy przede wszyst-
kim Wspólnej polityki Rolnej, polityki zatrudnienia, ochrony środowiska i współ-
pracy z krajami trzecimi25. Wobec przytoczonych ogólnych przepisów dotyczących 
pozycji trzeciego sektora w systemie instytucjonalnym Ue realne formy współpra-
cy nie mają ściśle określonej podstawy traktatowej. Niestety, Komisja europejska 
odrzuca postulaty dotyczące przyznania niektórym organizacjom pozarządowym 
statusu oficjalnych instytucji konsultacyjnych, jak np. w systemie ONZ26.

3. Działalność lobbingowa

Jednym z najpoważniejszych problemów systemu ustrojowego Ue jest fakt 
strukturalnego oddalenia instytucji od obywateli27. Jest to tzw. problem „deficytu 
demokracji”. Zagadnienie to pojawia się w zasadzie od początków integracji euro-
pejskiej. Jednym ze środków jego przezwyciężenia było wprowadzenie wyborów 
bezpośrednich do parlamentu europejskiego w 1979 r. W latach 90. zdano sobie 
jednak sprawę z tego, że istotą problemu „deficytu demokracji” jest zasadniczo 
brak dialogu społecznego i obywatelskiego, którego ważnym aktorem powinny 
być m.in. organizacje pozarządowe (w 1998 r. ustanowiono koncepcję „Najpierw 
Obywatele”, następnie „Dialog z Obywatelami”28).

W dokumentach tych po raz pierwszy zauważono, że organizacje pozarządowe 
mogą, obok np. przedstawicieli biznesu, być traktowani jako przedstawiciele grup 
interesu w procesie decyzyjnym. O dążeniu do współpracy i do wzmocnienia part-
nerstwa z tymi grupami świadczą następujące dokumenty: An open and structured 
dialog between the Commission and special interest groups, The Commission and 
Non-Governmental Organisations: Building a Stronger Partnership. A Commission 

23 p. świeboda, p. Zerka, op.cit., s. 30.
24 e. Kaca, Polskie think tanki a polityka europejska – symbioza opłacalna dla Polski. trzeci 

sektor Nr 21/2010, s. 104.
25 J. szymoniczek, Polskie organizacje pozarządowe na arenie międzynarodowej – współ-

praca z instytucjami Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. trzeci sektor Nr 
26/2012, s. 89-90.

26 Ibidem.
27 J. Greenwood, Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej. Warszawa 2005, s. 28.
28 Ibidem, s. 186.
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Discussion Paper z 2000 r., a także European Governance: A White Paper29. Należy 
zwrócić uwagę, że w drugim z ww. dokumentów podanych jest 6 głównych powo-
dów współpracy Komisji z grupami interesu, a mianowicie:

a) wzmocnienie demokracji partycypacyjnej,
b) znaczenie organizacji pozarządowych jako przekaźników informacji,
c) reprezentowanie poglądów określonych grup obywateli na forum instytu-

cji europejskich,
d) wnoszenie wkładu w kreowanie polityki,
e) wnoszenie wkładu w zarządzanie projektami i realizację polityk lub pro-

gramów,
f) przyczynianie się do postępów w procesie integracji europejskiej30.
Kolejnym projektem w tym zakresie była inicjatywa Komisji pt. Interactive Policy 

Making z 2001 r. Na jej podstawie utworzono stronę internetową Your voice in Europe, 
na której zawarto informacje o wszystkich procesach konsultacyjnych w ramach 
procesów ustawodawczych, prowadzonych w danym momencie przez Komisję.

problem „deficytu demokracji” dotyczy w pierwszej kolejności Komisji 
europejskiej – instytucji niekadencyjnej i ponadnarodowej w strukturze Ue.  
W związku z pojawieniem się tego problemu instytucja ta zaczęła podejmować 
kroki mające na celu przybliżenie obywatelom idei integracji europejskiej oraz po-
lityki unijnej w poszczególnych obszarach, szukając w ten sposób społecznego po-
parcia dla swoich inicjatyw, programów i polityk31. Komisja europejska wielo-
krotnie podkreślała chęć, a nawet konieczność prowadzenia konsultacji i dialo-
gu ze „społeczeństwem obywatelskim”32, a w jego ramach – z trzecim sektorem.

Otwartość Komisji na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz sze-
roko rozumianymi „grupami interesu” ma także inne podstawy. po pierwsze, jak 
wynika z prac Komisji, uważa ona, że dialog z tymi podmiotami przyczynia się do 
polepszania jakości prowadzonych polityk i przygotowywanych projektów praw-
nych33. po drugie natomiast, otwartość ta uwarunkowana jest tym, że Komisja, 
jako instytucja wykonawcza Ue, dysponuje zbyt małą liczbą pracowników w sto-
sunku do sprawowanych przez nią funkcji, w szczególności w porównaniu z admi-
nistracją funkcjonującą w innych państwach34, a także zbyt wąskimi kadrami eks-
perckimi35. Jest to tzw. „deficyt zarządzania”. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę 

29 R. eising, Grupy interesów a Unia Europejska. Warszawa 2011, s. 279.
30 J. Greenwood, op.cit., s. 187.
31 A. Vetulani-cęgiel, Lobbing w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europej-

skiej. Warszawa 2013, s. 63.
32 A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii. Warszawa 2002, s. 414.
33 A. Vetulani-cęgiel, op.cit., s. 67.
34 J. Greenwood, op.cit., s. 29.
35 A. Vetulani-cęgiel, op.cit., s. 68.
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także na rozszerzające się znaczenie agencji unijnych, które wykonują nie tylko 
funkcje eksperckie, ale także opiniodawcze, a ostatnio – także decyzyjne i wyko-
nawcze. przy tym często agencje posiadają tak autonomiczną pozycję w stosunku 
do pozostałych instytucji unijnych, że można przyjąć, że posiadają one pewne ce-
chy organizacji pozarządowych.

Jedną z najważniejszych cech lobbingu unijnego jest, podobnie jak na gruncie 
prawa polskiego, jego profesjonalny charakter. Oznacza to, że podmioty prowadzą 
go w sposób zawodowy, czyli mają wpisaną tę działalność w swoją działalność sta-
tutową36. ponadto lobbing odbywa się regularnie. W związku z chęcią włączenia 
zainteresowanych stron w unijny proces decyzyjny, grupy interesu, w tym orga-
nizacje pozarządowe, uczestniczą w dyskusjach i tym samym wpływają na proces 
legislacyjny37.

Działalność lobbingowa przy Unii jest jawna, dlatego ewentualna możliwość 
korupcji jest mocno ograniczona. Wpływa to na pozytywny odbiór działalności 
lobbingowej przez instytucje unijne. taki stan rzeczy pozytywnie wpływa zarówno 
na jakość debaty publicznej (umożliwiając, przynajmniej teoretycznie, prowadze-
nie konstruktywnej dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami), jak i na ochronę 
interesów danych grup społecznych, a w konsekwencji także na społeczne postrze-
ganie lobbingu. pozytywna percepcja zjawiska lobbingu jest na ogół wzmacniana 
przez instytucje unijne, a w szczególności przez Komisję europejską, która jest 
zainteresowana podtrzymaniem współpracy z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego w celu uzyskania poparcia społecznego dla swoich działań i tym 
samym znalezienia antidotum na brak legitymizacji demokratycznej.

przy tym warto odnotować, że zarówno instytucje unijne, jak i organizacje po-
zarządowe i inne grupy interesu czerpią wzajemne korzyści z opisywanej działal-
ności lobbingowej. Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, to atrakcyjność lobbo-
wania na tym szczeblu wiąże się z szansą na uzyskanie bezpośredniego dostępu do 
wiedzy o działaniach prowadzonych przez instytucje unijne38. tym samym, jak 
wskazuje A. Vetulani-cęgiel: „pojawia się możliwość lepszego zabiegania o ochro-
nę swoich interesów poprzez przedstawianie rozwiązań prawnych (sprzyjających 
ich interesom) przy okazji dyskusji na różnych etapach procesu legislacyjnego”39. 
Z drugiej strony organizacje pozarządowe pomagają w wytyczaniu nowych ob-
szarów polityki, którymi powinno zająć się prawo unijne, proponują konkretne 
rozwiązania, a także dają możliwość „wybadania”, w jaki sposób przygotowywane 

36 Ibidem. 
37 Ibidem, s. 69.
38 J Bouwen, Corporate Lobbying in the European Union: the Logis of Access. Journal of eu-

ropean public policy Nr 3/2002, s. 33.
39 A. Vetulani-cęgiel, op.cit., s. 71.
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akty prawne zostaną odebrane przez państwa członkowskie i zainteresowane śro-
dowiska40.

Jednakże mimo aktywnych działań unijnych na rzecz zmniejszenia deficy-
tu demokratycznego Ue pojawiają się głosy, że o ile zignorowanie grup interesu 
może spowodować poczucie braku demokracji, o tyle nie wiadomo, w jakim stop-
niu grupy interesu i organizacje pozarządowe są w stanie zapobiec temu zjawisku, 
ponieważ źródło deficytu demokracji leży w konstrukcji Unii europejskiej, a nie  
w działaniu grup interesu41.

4. podsumowanie – rola polskich organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe pełnią ponadto istotną rolę w promowaniu nasze-
go kraju w Ue, zwłaszcza że dostosowanie wizerunku polski do jej rzeczywistych 
wyzwań w instytucjach Unii jest rzeczą niezwykłej wagi42. szczególnym obsza-
rem jest promocja w dziedzinie gospodarki. Niestety, możliwości trzeciego sektora 
nie są w pełni wykorzystywane w tym zakresie. postulaty wypracowania modelu 
i mechanizmu proceduralnego, który służyłby modelowaniu tego aspektu działań 
promocyjnych na styku ochrony interesów państwa i wspierania rodzimych grup 
przemysłowych pozostają niezrealizowane43. tymczasem takie działania są inten-
sywnie i skutecznie wykorzystywane do promowania krajowych interesów przez 
inne państwa członkowskie, przede wszystkim przez Niemcy.

podobnie wygląda kwestia polskich think tanków na arenie unijnej. Mimo że 
istnieje w polsce kilka think tanków, które zajmują się kwestiami unijnymi, to ich 
postulaty są właściwie niedostrzegane w europie44. problemem jest przede wszyst-
kim brak odpowiednich funduszy. Angażowanie się w bieżącą politykę europejską 
wymaga stałego kontaktu z urzędnikami w Brukseli - brak stałego przedstawiciel-
stwa think tanku przy Unii oznacza, że siłą rzeczy takie kontakty są sporadyczne.

Mimo 10 lat od wstąpienia naszego kraju do Ue, w dalszym ciągu nie ma dużej 
organizacji, która całościowo zajmowałaby się kwestiami unijnymi. ponadto, jak 
wskazuje się w ocenach, „debaty inicjowane przez polskie think tanki w zakre-
sie polityki europejskiej mają charakter dość ogólny – poruszane tematy dotyczą 
kwestii instytucjonalnych, roli polski w Ue, polityki zagranicznej. W mniejszym 

40 Ibidem. 
41 J. pietras [w:] U. Kurczewska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskie a europejskie 

grupy interesu., Warszawa 2008, s. 61.
42 M. Bartosik, K. Mazurek, O. plaze, Promocja Polski w instytucjach Unii Europejskiej. [w:] 

Usprawnienie kształtowania się polskiego stanowiska w UE – skuteczniejsza polityka europejska. 
Raport Instytutu Kościuszki, Warszawa 2007, s. 69.

43 Ibidem, s. 72.
44 e. Kaca, op. cit., s. 104.
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stopniu jest obecna analiza konkretnych polityk unijnych w sferze społeczno-eko-
nomicznej, co stanowi przecież sedno integracji”45.

Jeśli chodzi o aktywność polskich organizacji pozarządowych w działalno-
ści lobbingowej, to jest ona niestety często spóźniona. Jak zauważył sławomir 
Witek46: „polski lobbing skierowany do instytucji europejskich ma charakter 
przede wszystkim reaktywny. Zwykle zaczynamy działać, gdy już powstanie trud-
na sytuacja”. przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać także w wysokich 
kosztach takiej działalności, jak również w braku ogólnie akceptowalnej i zwięzłej 
koncepcji polskich przedstawicieli. Być może dlatego niewielki procent polskich 
organizacji pozarządowych wykazuje zainteresowanie aktywnością na poziomie 
europejskim, a jeśli porówna się polski trzeci sektor z francuskim czy niemieckim, 
wówczas można odnieść wrażenie, że polskie organizacje są w zasadzie w Brukseli 
nieobecne47.

Na koniec tego punktu rozważań należy podkreślić znaczącą rolę, jaki trzeci 
sektor odegrał w przygotowaniu i sprawowaniu przez polskę prezydencji w Radzie 
Unii europejskiej. Jak się podkreśla był to dla polskich podmiotów okres mobi-
lizacji, zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy48, przede wszystkim poprzez 
organizowanie spotkań, dyskusji i prac w grupach roboczych. Niestety, nie udało 
się w wystarczającym stopniu poinformować opinii publicznej o tych działaniach 
podejmowanych w związku z polską prezydencją. Być może byłaby to dodatkowa 
stymulacja rozwoju trzeciego sektora.

* * *

streszczenie: Unia europejska wywarła znaczący wpływ na funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego. problematyczna pozostaje jednak pozycja 
trzeciego sektora w ustroju Unii europejskiej, zwłaszcza w tak praktycznie ważnych kwestiach 
jak proces ustawodawczy czy lobbying. Referat koncentruje się na omówieniu tych kwestii, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli polskich organizacji pozarządowych, jak również na per-
spektywach rozwoju w tym zakresie.

słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, trzeci sektor, Unia europejska, proces ustawo-
dawczy, lobbing.

summary: The european Union has significantly influenced the functioning of non-gov-
ernmental organizations and civic society. However, the position of the third sector in the eU-
system remains problematic, especially in such practically important issues as legislative process 

45 Ibidem, s. 105.
46 Dyrektor Zespołu Doradców ds. europejskiej polityki społeczno-Gospodarczej, będące-

go polskim oddziałem paneruropejskiego eppA (european public policy Advisers).
47 p. świeboda, p. Zerka, op. cit., s. 41.
48 J. szymoniczek, op. cit., s. 91.
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or lobbying. The paper focuses on these questions, with particular consideration of the role of 
polish non-governmental organizations, as well as the perspectives of development in this field.

Keywords: non-governmental organizations, third sector, european Union, legislative pro-
cess, lobbying.
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ZASADY WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PRINCIPLES OF COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT  
AND NGOS

Wstęp

przemiany ostatniej dekady XX wieku stworzyły w polsce możliwość zarów-
no odbudowy jak i rozwoju organizacji pozarządowych. szczególne nasilenie 
inicjatyw obywatelskich miało miejsce po 1989 roku. Wcześniej bowiem organi-
zacje takie nie mogły powstawać w wyniku swobodnych decyzji ich założycieli, 
gdyż funkcjonowanie niezależnie od rządu było w różnym stopniu ograniczone1. 
społeczeństwo obywatelskie stało się fundamentem dla demokracji stanowiąc 
,,przestrzeń działania instytucji, organizacji, grup społecznych i jednostek, rozciągającą 
się pomiędzy rodziną, państwem i rynkiem, w której ludzie podejmują wolną debatę na 
temat wartości składających się na wspólne dobro oraz dobrowolnie współdziałają ze 
sobą na rzecz realizacji wspólnych interesów”(…)”2. stan ten wyraża się więc dobrowol-
ną przynależnością, zaangażowaniem ludzi w ruch pozarządowy jak i zachowaniem 
autonomii wobec państwa, zaś kierunek ich działań nie jest nastawiony na zysk.

Realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego odbywa się poprzez zaspokajanie 
potrzeb, których państwo samo nie może zaspokoić więc dokonuje tego poprzez róż-
nego rodzaju organizacje trzeciego sektora. taki sposób działania zmniejsza obciąże-
nia rządów, który gwarantuje organizacjom różnego rodzaju preferencje, subwencjo-

1 J. szmagalski, Trzeci sektor, organizacje pozarządowe, non-profit? [w:] Miejsce dla każde-
go. Szkice i opracowania o sektorze pozarządowym w Polsce. red. A. Kunicka, Warszawa 1996, 
s. 22.

2 strategia Wspierania społeczeństwa Obywatelskiego 2007 – 2013. Departament pożytku 
publicznego Ministerstwa pracy i polityki społecznej: www.pozytek.gov.pl, październik 2009. 
(Za: A. pieniążek, Organizacje pozarządowe w województwie podkarpackim po 1998 roku. Lu-
blin 2010, s. 4, praca doktorska w zbiorach Wydziału politologii Uniwersytetu Marii curie – 
skłodowskiej).
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nowanie ich funkcjonowania czy propagowanie postaw obywatelskich podkreślając 
tym samym rolę organizacji w budowaniu demokratycznego społeczeństwa obywa-
telskiego. podstawą jest zatem współpraca administracji publicznej z organizacja-
mi pozarządowymi zawarta w aktach prawnych. Mimo, iż od 1 stycznia 1999 roku, 
czyli tuż po wejściu w życie reform ustrojowych3 samorządy terytorialne stały się 
głównym partnerem organizacji pozarządowych w polsce, współpraca z admini-
stracją rządową nadal ma istotne znaczenie. Wspomniana współpraca jest bowiem 
mniej lub bardziej aktywna w zależności od charakteru problemów za jakie odpo-
wiadają poszczególne organy administracji.

Należy zauważyć, iż pod względem wzajemnych powiązań tych dwóch odrębnych 
podmiotów państwo wobec społeczeństwa obywatelskiego pełni dwojaką funkcję - 
od ,,aparatu przymusu” do ,,dostarczyciela usług”. Giddens dostrzega, iż ,,państwo 
i społeczeństwo obywatelskie powinny działać jak partnerzy, ułatwiając sobie nawza-
jem, ale i kontrolując swe funkcjonowanie”4. Innymi słowy organizacje pozarządo-
we są formą samoorganizacji społeczeństwa obywatelskiego działając na rzecz dobra 
zbiorowego zbliżają się do władz publicznych w wykonywaniu zadań publicznych. 
,,społeczeństwo obywatelskie nie jest jednak jak powiada R. Dahrendorf prywatną 
zabawą w inteligentną dysputę w oderwaniu od instytucji rządowych ani tym bardziej 
przeciw nim”, gdyż może ono funkcjonować tylko wtedy, gdy istnieją struktury wła-
dzy, które je wspierają.

1. pojęcie organizacji pozarządowych i administracji rządowej

Organizacje pozarządowe są zaliczane do tzw. trzeciego sektora, opierającego 
się na aktywności społeczno - gospodarczej nowoczesnych państw demokratycz-
nych. Funkcjonuje on obok sektora pierwszego czyli administracji publicznej oraz 
drugiego - biznesu5.

Zrzeszenia tego typu ze względu na zróżnicowanie tradycji historycznych czy 
też różne sposoby budowania instytucji demokratycznych powodują, iż w literatu-
rze przedmiotu spotykamy różne, zamienne określenia organizacji pozarządowych. 
Wśród najczęściej stosowanych znajdują się: ,,organizacje dobrowolne”, ,,organiza-
cje charytatywne”, ,,organizacje niezależne” czy ,,organizacje społeczne”6. W europie 

3 początek transformacji ustrojowej sięga 1989 roku i dotyczy trzech głównych kierunków: 
demokracji, wolnego rynku oraz decentralizacji. Zob. M. Kulesza, Polskie doświadczenia w za-
rządzaniu reformą decentralizacyjną. samorząd terytorialny Nr 9(141)/2002, s. 5 – 9.

4 cyt. Za: p. Broda-Wysocki, Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Warszawa 2003, 
s.19.

5 http://civicpedia.ngo.pl/x/327345, (dostęp: 5 maja 2012).
6 p. Gliński, Trzeci sektor w Polsce: stan obecny, bariery rozwoju. [w:] Obywatel w lokalnej 

społeczności: studia i szkice socjologiczne. red. M. szczepański, A. śliz, tychy 2004, s. 121.
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Zachodniej używa się terminu ,,NGOs” (od ang. nongovernmental organizations),  
w Ameryce z kolei mówi się o nich ,,organizacje non-profit” skąd pochodzi także okre-
ślenie ,,organizacji trzeciego sektora”, w polsce zaś najczęściej stosowany jest termin ,,or-
ganizacji pozarządowych”. choć pojęcia te używane są wymiennie, w rzeczywistości na-
wiązują do różnego aspektu charakterystycznego dla danego typu instytucji7.

po raz pierwszy pojęcia ,,organizacje pozarządowe” w polskim ustawodawstwie uży-
to w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, z  27 sierpnia 1997 roku. Wspomniana ustawa nakładała na organy w spra-
wach osób niepełnosprawnych obowiązek współpracy m.in. z organizacjami pozarzą-
dowymi działającymi na rzecz tych osób8. Z kolei organizacjami pozarządowymi we-
dług definicji ustawowej, która pojawiła się dopiero w ustawie z 23 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są (…) niebędące jednostkami sek-
tora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziała-
jące w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości praw-
nej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia”9.

Brzmienie terminu pozarządowe może świadczyć, iż organizacje te teoretycznie 
usytuowane są poza rządem jednakże według regulacji ustawowych funkcjonują 
one przy rządzie, a czasami nawet jak stwierdza Józefina Hrynkiewicz pod rządem 
ze względu na mechanizmy finansowania czy kontroli. W tym znaczeniu ich rola 
nie tylko została ściśle określona w dziedzinie wykonywania zadań zleconych, ale 
także tych, które są realizowane na zlecenie władz publicznych10.

Do organizacji pozarządowych zalicza się głównie fundacje i stowarzyszenia. 
W szerszym znaczeniu do sektora pozarządowego zalicza się także takie podmio-
ty jak: organizacje związków zawodowych, partie polityczne, organizacje praco-
dawców, organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, a także organizacje  
i instytucje społeczne o podłożu kościelnym.

Z kolei administrację rządową możemy określić jako ,,zespól organów, urzędów 
i instytucji centralnych oraz terenowych, służących do zaspokajania zbiorowych  
i indywidualnych potrzeb ludzi, wynikających ze współżycia w społeczeństwie”11. 

7 J. szmagalski, Trzeci sektor, organizacje pozarządowe, non-profit? [w:] Miejsce dla każde-
go…, s. 10.

8 M. świątczak, K. Dąbrowska, K. Kopcińska, t. schimanek (red.): Biała Księga Prawa dla 
Organizacji Pozarządowych. Analiza prawno-finansowych uwarunkowań działalności organiza-
cji pozarządowych w Polsce. Warszawa, sierpień 2002, s. 5 – 6. publikacja dostępna pod adre-
sem: http://www.ngo.pl.

9 Ustawa z 24. kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. 2003 Nr 96 poz. 873), Art. 3.2.

10 J. Hrynkiewicz, Rola organizacji obywatelskich w polityce społecznej [w:] Przeciw ubóstwu 
i bezrobociu. red. J. Hrynkiewicz, Warszawa 2002, s. 71.

11 e. Zieliński, Administracja rządowa w Polsce. Warszawa 2001, s. 14.
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Administrację rządową można określić także jako ,,zespół organów zbudowanych 
hierarchicznie, powiązanych relacjami nadrzędności i podporządkowania, działa-
jącymi na zasadzie decentralizacji zadań i kompetencji odnoszących się do teryto-
rium całego państwa lub prawnie określonej jego części”12.

Wyróżniamy strukturę administracji rządowej centralnej (tworzą ją centrum 
rządowe tzn. rząd i kancelaria premiera, ministerstwa, urzędy centralne oraz pań-
stwowe jednostki organizacyjne) oraz administracji terenowej (rządowa admini-
stracja ogólna - wojewoda, administracja zespolona oraz niezespolona). 

2. modele relacji administracja rządowa- organizacje pozarządowe

We współczesnych systemach społeczno - politycznych wyraźnie uwidocznia 
się fakt wzrastającej współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowy-
mi w zakresie dostarczania obywatelom usług publicznych. Obecnie organizacje 
te w coraz większym stopniu stają się silnym partnerem w rozmowach z rząda-
mi poszczególnych państw. W wielu krajach bowiem sektor pozarządowy przejął 
na podstawie porozumień z władzami publicznymi różnych szczebli szereg usług 
(wśród nich m.in. szkolnictwo, dostarczanie usług kulturalnych czy chociażby 
prawa człowieka), których zakres stale się poszerza obejmując tym samym nowe 
dziedziny13. państwo przejmuje zatem rolę wyznaczania poziomu świadczonych 
przez sektor pozarządowy usług, kontrolera w ich wykonaniu biorąc także udział 
w ich finansowaniu, a tym samym porzucając model administracji publicznej jako 
jedynego czy głównego dostarczyciela usług społecznych.

W ciągu ostatnich lat relacje między organizacjami pozarządowymi i admini-
stracją rządową przeszły wyraźną ewolucję. Nastąpiło przejście od okresu margi-
nalizacji do wzrostu roli i znaczenia organizacji pozarządowych. partnerem ad-
ministracji publicznej w dostarczaniu usług społecznych zaczął stawać się sektor 
pozarządowy. Model ten zmodyfikowany jest dzięki decentralizacji, prywatyzacji, 
kontraktowaniu czy powierzaniu zadań14. ewolucję wzajemnych relacji od welfare 
state do walfare mix oraz od government do governance przedstawia tab. 1.

Z tabeli 1 wynika, iż w opisanych sytuacjach organizacje pozarządowe, państwo 
oraz obywatele pełnią różnorodne role. Wspomniany obywatel od konsumenta, 
płatnika do posiadacza uprawnień, organizacje pozarządowe zaś od kompensacji 

12 M. Kulesza, H. Izdebski, Administracja publiczna zagadnienia ogólne. Warszawa 2000, s. 
104.

13 Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi w 2001 roku. Depar-
tament Analiz programowych Kancelarii prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2001, s. 7.

14 J. Wygnański, Ekonomizacja organizacji pozarządowych: możliwość czy konieczność? 
Warszawa 2008, s. 17.
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deficytów systemu do konkurenta nie tylko w dostarczaniu usług, ale także w do-
stępie do publicznych pieniędzy.

powyższa koncepcja występuje również w polsce jednakże państwo zdaje się 
dzielić władzą oddając część swoich zadań do realizacji organizacjom pozarzą-
dowym. stosunki z organizacjami pozarządowymi często cechuje skłonność do 
podporządkowania ponieważ te w pewnym stopniu są uzależnione od środków 
publicznych. partnerstwo w powyższej sytuacji wprowadza nową jakość we wza-
jemnych relacjach konstytuując tym samym nowoczesną filozofię rządzenia (go-
vernance). Administracja publiczna dba zatem o interesy każdej z grup społecz-
nych, zaś organizacje pełnią rolę dostarczyciela usług oraz źródła wiedzy o po-
trzebach lokalnych15. Warunkiem koniecznym współdziałania jest integralność 
i suwerenność stron.

tabela 1. paradygmaty governance i uproszczony podział ról obowiązujący we wnątrz nich 
na podstawie koncepcji wywodzącej się ze stanów Zjednoczonych
paradygmat rola państwa obywatele rola organizacji 

dostarczającej 
usługi

rola organizacji 
w systemie 
governance

Wyzwania 
trzeciego sektora

państwowa 
biurokracja

podstawowa w 
dostarczaniu 
dóbr publicznych

Odbiorca/
egzekutor

Komplementarna
(uzupełnienie 
deficytów)

Monitorowanie
Administracji
(watchdog)

Uznanie i 
akceptacjaroli

prywatyzacja Minimalna/
standaryzacja/ 
interwencja

Konsument/ 
Wolontariusz/ 
Darczyńca

Kompensacja 
Deficytów 
rynkowych/ 
konkurent w 
dostarczaniu 
usług

Krytyk/ 
Recenzent

Konkurencja/ 
Zasoby/ 
Wydolność/ 
trwałość

Decentralizacja Zdystansowana/ 
uzupełniająca

partycypacja Uczestnictwo 
w lokalnych 
systemach 
dostarczania 
usług

Mechanizm 
partycypacji 
obywatelskiej

Wydajność/ 
Jakość usług/ 
legitymizacja

new public 
management

Odpowiedzialna 
za dostarczanie 
usług na 
podstawie 
mechanizmu 
kontraktowania

Niejasna 
(konsument/ 
Wyborca)

Dostarczający 
usługi w reżimie 
kontraktowym

Monitorowanie 
administracji 
(watchdog)

Odnalezienie roli 
(ochrona przed 
izomorfizacja)

partnerstwo czołowy partner partner/ 
Indywidualny 
uczestnik

Współwytwórca 
(,,koproducent”)

partner Kooptacja/Utrata 
odrębności

Źródło: N. Deakin, M. taylor: Citizenship, Civil Society and Governance, 2005 (za: J. J. Wygnański: 
Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność? Stowarzyszenie Klon/
Jawor, Warszawa 2008), s.18.

15 Ibidem.
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W literaturze amerykańskiej wyróżnia się trzy główne stanowiska dotyczące 
współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie 
z pierwszą koncepcją stevena smitha oraz Michaela Lipsky’ego zawieranie kontrak-
tów z państwem w rzeczywistości prowadzi do zwiększenia przez nie wpływów oraz 
do sprzeczności priorytetów czy też wartości zarówno dla organizacji jak i państwa. 
prawdziwe partnerstwo istnieje według nich tylko w teorii. W praktyce rząd narzu-
ca własne regulacje i oczekiwania, a już w czasie kontraktowania organizacje muszą 
zaakceptować rządowy system wartości czy procedur. Autorzy prezentują działania 
rządowe, które mają negatywny wpływ na organizacje pozarządowe tzn. kontrolę 
i nadzór agencji rządowych oraz traktowanie klientów w sposób równy, jednako-
wy16. przedstawiają kontraktowanie jako zwiększenie roli państwa i upaństwowie-
nie trzeciego sektora pozarządowego, co według nich jest tożsame z wykorzystywa-
niem organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych.

Nowy układ rząd - organizacje pozarządowe w świetle amerykańskiej wer-
sji państwa opiekuńczego oznacza wzrost ingerencji państwa w działalność tych 
organizacji. Według badań przeprowadzonych przez Lipsky’ego i smitha wzrost 
przyjmowania zleceń od rządu wpłynął negatywnie nie tylko na niezależność or-
ganizacji, ale także na ich misje, programy, w konsekwencji zmieniając charakter 
relacji między nimi17.

Zgodnie z koncepcją third part government salomona współpraca między obo-
ma sektorami jest prawdziwym partnerstwem tylko równych stron. taki rodzaj 
partnerstwa jest najbardziej efektywny ponieważ wykorzystywane są tylko dobre 
cechy obu sektorów. pogląd ten często jednak nie jest podzielany przez analityków 
ze względu na wskazany przez nich konflikt interesów obu partnerów, który wyni-
ka z faktu, iż priorytety jednej ze stron zawsze będą wygrywać kosztem drugiej18.

trzecią koncepcję stanowi teoria Bergera i Neuhausa, która ukazuje kontrakto-
wanie jako redukujące rolę rządu w zaangażowanie organizacji jako struktur po-
średniczących w tworzenie i realizacje programów z zakresu polityki społecznej, 
co w konsekwencji daje władzę ludziom odbierając ją z kolei rządowi19.

przedstawione powyżej koncepcje składają się na ,,amerykański model” współ-
pracy państwa i trzeciego sektora. We współpracy powinna jednak zostać zacho-
wana równowaga, którą w wyrazisty sposób obrazuje przykład Wielkiej Brytanii 
bowiem w relacji obu tych sektorów dochodzi ,,w ramach nowego zobowiązania 
do partnerstwa promowanego przez rząd, a przyjętego przez organizacje trzecie-
go sektora, wyraźnie uznano polityczny i moralny wymiar organizacji pozarządo-

16 A. Rymsza, Partnerzy służby publicznej? trzeci sektor Nr 3/2005, s.53-59.
17 Ibidem, s.58.
18 Ibidem, s.57.
19 Ibidem, s.58.
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wych i obiecano je szanować. Jeśli partnerstwo to się powiedzie, może zaowocować 
nową kulturą obywatelską”20.

W modelu brytyjskich relacji państwo jak i organizacje pozarządowe są trak-
towane równo ,,jako należące do jednego sektora niezależnego”21. Model współ-
pracy opierał się tutaj na tzw. kulturze kontraktu ukształtowanego jeszcze w latach 
osiemdziesiątych XX wieku22. cechami charakterystycznymi są zatem otwarcie 
na konkurencję między administracją a organizacjami w drodze otwartego prze-
targu. W systemie zlecania zadań obowiązuje konkurencja, zaś usługodawca jest 
wybierany w drodze otwartego przetargu. Kontraktowane organizacje często łą-
czą się w konsorcja, aby zachować tzw. płynność finansową. Dzieje się tak ponie-
waż państwo płaci za zlecone usługi dopiero po ich wykonaniu. cechą tego mode-
lu jest fragmentaryczność oraz niestabilność, gdyż ciągle zmieniają się wykonawcy  
i podwykonawcy.

Warto zwrócić uwagę także na niemiecki model współpracy gdyż to on po II 
wojnie światowej włączył do swojego porządku prawnego zasadę pomocniczości 
państwa, w której pierwszeństwo w wykonywaniu zadań społecznych przy wyko-
rzystaniu środków publicznych posiadały organizacje społeczne. Nie występuje tu 
zatem rywalizacja w świadczeniu usług, a współpraca bowiem całość zadań jest 
przekazywana konkretnej branży federacjom organizacji danego terytorium, które 
rozdzielają je między sobą. państwo ma wtedy obowiązek gromadzenia, a następ-
nie przekazywania środków finansowych na świadczenie usług. W relacjach pań-
stwo - organizacje pozarządowe występuje zatem korporacyjny charakter relacji, 
dopuszczający podmioty komercyjne do świadczenia niektórych usług społecz-
nych. Obecnie nastąpiło także wprowadzanie mechanizmów ukierunkowanych na 
konkurencję między świadczeniodawcami23.

Nowoczesne partnerstwo powinno opierać się na uznaniu znaczenia różnych 
zasobów i kompetencji uzupełniających się i należących do dyspozycji obu sek-
torów. Równowaga może przyczynić się do postrzegania trzeciego sektora i two-
rzących go organizacje pozarządowych ,,jako rzeczywistego partnera państwa 
zarówno w  zaspokajaniu potrzeb społecznych i rozwiązywaniu problemów, jak  
i we współtworzeniu polityk publicznych i wspólnym zarządzaniu współczesnym 
społeczeństwem”24.

20 p. Frączak, Organizacje pozarządowe a państwo- w poszukiwaniu równowagi. trzeci sek-
tor Nr 20/2010, s. 39.

21 M. Rymsza, Polityka państwa wobec trzeciego sektora: nie tylko jedna ustawa. trzeci sek-
tor Nr 3/2005, s. 7.

22 Polityka administracyjna. IV Międzynarodowa konferencja naukowa, stryków 7-9 wrze-
śnia 2008 r., Administrative Policy, pod red. J. Łukasiewicz; Rzeszów 2008, s. 443.

23 Ibidem.
24 Ibidem.
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Rozwiązania przedstawione we wszystkich powyżej opisanych modelach sytu-
ują polskę według Marka Rymszy pomiędzy niemieckim a brytyjskim modelem 
współpracy międzysektorowej. Model konkursu zawiera bowiem elementy kon-
kurencji zawarte także w modelu anglosaskim różni je jednak fakt, iż w polsce nie 
obowiązują tak sztywne reguły. Konkurs nie obejmuje bowiem podmiotów ko-
mercyjnych25.

3. podstawy prawne współpracy

Dokonując analizy regulacji prawnych współpracy administracji rządowej z or-
ganizacjami pozarządowymi najpierw należy zwrócić uwagę na Konstytucję, która 
jako ustawa zasadnicza o najwyższej mocy prawnej w państwie wyznacza pod-
stawy funkcjonowania organizacji społecznych. Uchwalona 2 kwietnia 1997 roku 
Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej gwarantuje ,,wolność tworzenia i działania 
związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, 
ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”.26 Mimo, iż nie 
posługuje się bezpośrednio słowem ,,organizacji pozarządowej” to wskazuje na 
możliwość tworzenia i działania organizacji obywatelskich. przywołany powyżej 
artykuł 12 ukazuje formy organizowania się społeczeństwa w państwie demokra-
tycznym. ponadto w artykule 58 gwarantuje każdemu obywatelowi wolność zrze-
szania się jako podstawową wolność człowieka i obywatela.

Z uwagi na temat niniejszej pracy warto zwrócić uwagę także na preambułę 
Konstytucji Rp, która głosi, iż ,,ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 
jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawie-
dliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym za na zasadzie pomocniczości 
umacniającej uprawnienia obywatela i ich wspólnot”27. Fragment ów przywołuje 
zasadę pomocniczości państwa, która ma się przyczynić do pełniejszego rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. preambuła wskazuje także na połączenie tej zasady 
z zasada dialogu społecznego nakładającą na organy państwowe obowiązek współ-
działania z organizacjami sektora obywatelskiego28.

Na dzisiejszy kształt stosunków państwo - organizacje pozarządowe wpłynęły 
także dwie podstawowe ustawy tzn. ustawa z 6 kwietnia1984 roku o fundacjach29 

25 M. Rymsza, Polityka państwa wobec trzeciego sektora: nie tylko jedna ustawa…, s. 7.
26 Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U Nr 78 poz. 483).
27 Ibidem.
28 M. Rymsza, A. Hryniewiecka, p. Derwich, Jak wprowadzić w życie zasadę pomocniczości 

państwa: doświadczenia lat dziewięćdziesiątych. [w:] Współpraca sektora obywatelskiego z admi-
nistracją publiczną. Warszawa 2004, s. 21.

29 Ustawa z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późn. zm.).
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oraz ustawa z 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach30. Fundacje i stowa-
rzyszenia to ,,najbardziej ukształtowane formy organizacyjno-prawne organizacji 
pozarządowych”. Ustawy te są istotne na gruncie badanej problematyki ponieważ 
zostały uznane za podstawowe w procesie budowy organizacji społeczeństwa oby-
watelskiego. Wspomniane akty prawne otworzyły drogę do dzisiejszego stanu sto-
sunków państwo - sektor pozarządowy stanowiąc tym samym podwaliny kształtu-
jących się na gruncie polskiego ustawodawstwa relacji między tymi podmiotami.

Warto zatem wyartykułować ustawowe znaczenie fundacji i stowarzyszeń. 
Ustawa o fundacjach wskazuje bowiem, iż fundacja jest ustanowioną aby reali-
zować cele społecznie i gospodarczo użyteczne zgodne jednakże z interesem pań-
stwa polskiego. Za cele te zgodnie z artykułem 1 wspomnianej ustawy uważa się 
ochronę zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświatę i wychowanie, kulturę i sztu-
kę, opiekę, pomoc społeczną, ochronę środowiska i zabytków. Z kolei ustawa o 
stowarzyszeniach opisuje stowarzyszenia jako dobrowolne, samorządne i trwale 
zrzeszenia o celach niezarobkowych, których cel podstawowy nie jest związany z ce-
lem gospodarczym. Realizują zdania w dziedzinach podobnych do wspomnianych 
już fundacji a więc obejmują zakres zadań administracji publicznej. W polskim 
systemie prawnym funkcjonują dwie formy stowarzyszeń: zarejestrowane i zwykłe 
(niezarejestrowane). Główne różnice między stowarzyszeniami a fundacjami od-
noszą się nie tylko do ich powstawania, celu działania, ale także do zarządzania 
oraz nadzoru zewnętrznego nad nimi31.

W obowiązującym ustawodawstwie z zakresu relacji stosunków rząd – sektor 
pozarządowy trzeba zwrócić szczególną uwagę na ustawę z 4 września 1997 roku 
o działach administracji rządowej32, która mówi o zadaniach ministra kierującego 
określonym działem administracji rządowej oraz sposobie jej wykonania. szczególna 
rolę odgrywa artykuł 38 ustęp 1 wspomnianej ustawy, w którym wskazano, iż w celu 
realizacji swoich zadań minister, który kieruje określonym działem współdziała 
m.in. z organami samorządu terytorialnego, zawodowego, związków zawodowych 
i organizacji pracodawców oraz innych organizacji społecznych jak i przedstawicie-
li środowisk zawodowych i twórczych. powyższy przepis wskazuje, iż przy realiza-
cji zadań, które są powierzone ministrowi istnieje potrzeba współdziałania, a wiec 
współpracy z instytucjami należącymi do środowiska społeczeństwa obywatelskie-
go. Regulacja prawna nie stanowi jednak o stałym zobowiązaniu władz ze względu 
na uzależnienie podejmowania takiej decyzji od zaistnienia potrzeb (dając tym sa-

30 Ustawa z 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 poz.104 
z późn. zm.).

31 Jakie są różnice między stowarzyszeniem a fundacją?, http://administracja.ngo.pl/x/340717 (do-
stęp: 13 września 2011 r.).

32 Ustawa z 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. 1997 Nr 141 poz. 943).
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mym ministrom swobodę decydowania). Ustawodawca dostrzegł znaczenie współ-
pracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi regulując je w przepi-
sach dotyczących funkcjonowania administracji rządowej33.

Kolejnym aktem prawnym jest ustawa z 8 sierpnia 1996 roku o organizacji  
i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów 34, która w ar-
tykule 7 ustęp 4 stanowi, iż: ,,Członek Rady Ministrów, realizując politykę ustalo-
ną przez Radę Ministrów, w  szczególności: (…) 3) współdziała z samorządem te-
rytorialnym, organizacjami społecznymi i przedstawicielstwami środowisk zawodo-
wych i twórczych; (…) 5) po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów powołuje rady 
i zespoły, jako organy pomocnicze w sprawach należących do zakresu jego działa-
nia.35 Wspomniany artykuł potwierdza, że członkowie rządu realizując decyzje 
Rady Ministrów powinni mieć na względzie zakwalifikowanie do realizacji zadań 
publicznych organizacji pozarządowych. Rada Ministrów z kolei zgodnie z arty-
kułem 13 tej ustawy w uzgodnieniu z zainteresowaną instytucją lub środowiskiem 
społecznym może powoływać komisje wspólne, składające się z przedstawicieli 
rządu oraz wskazanych instytucji. Komisja ta pełni istotną rolę bowiem funkcjo-
nuje, aby wypracować wspólne stanowisko w sprawach szczególnie istotnych dla 
polityki rządu jak i interesów danej instytucji czy środowiska.

Oprócz współpracy na szczeblu centralnym występuje również terenowa, którą 
w kontekście współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi 
reguluje ustawa z 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie36. 
szczególną rolę pełni tutaj wojewoda będący najważniejszym organem terenowej 
administracji rządowej. Wojewoda dostosowuje cele polityki rząd do miejscowych 
warunków w zakresie prowadzonej na obszarze danego województwa polityki 37, 
w szczególności ,,współdziała z właściwymi organami innych państw oraz między-
narodowych organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez 
ministra właściwego do spraw zagranicznych”38. Wojewoda przede wszystkim peł-
ni nadzór nad tym, aby przestrzegać norm oraz standardów pracy administracji 
publicznej oraz podległych jej jednostek. Władze samorządowe województwa jak 

33 J. Janiszewska, Dialog obywatelski w obszarze pomocy zagranicznej i współpracy między-
narodowej. [w:] G. Makowski, t. schimanek (red.), Organizacje pozarządowe i władza publicz-
na. Drogi do partnerstwa. Warszawa 2008, s. 174-175.

34 Ustawa z 8 sierpnia 1996 roku o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie 
działania ministrów (Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 492).

35 Ibidem.
36 Ustawa z 24 lipca 1999 o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 1999 r. Nr 70 

poz. 778.).
37 p. Wysmyk, Struktura administracji rządowej w województwie: studium przypadku. samo-

rząd terytorialny Nr 11/2001, s. 44 in.
38 Dz.U. z 1999 r. Nr 70 poz. 778.
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i wojewoda mają jednak prawo posiadać w dyspozycji określone środki, z których 
mogą dofinansować realizację projektów organizacji pozarządowych39.

W kontekście tematu niniejszego opracowania nie sposób pominąć uchwa-
ły Rady Ministrów z 25 lutego 1997 roku w sprawie Regulaminu pracy Rady 
Ministrów40, która wskazuje na potrzebę konsultacji władz z organizacjami po-
zarządowymi podczas prowadzenia prac wewnętrznych rządu. Uchwała ta sta-
nowi, że do projektu aktu normatywnego dołącza się uzasadnienie obejmujące 
m.in. ,,omówienie wyników konsultacji społecznej bądź dyskusji publicznej oraz in-
formacje o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli obowią-
zek przeprowadzenia konsultacji lub zasięgnięcia opinii wynika z przepisów pra-
wa”. ponadto ,,organ wnioskujący (…) może zdecydować o skierowaniu projektu do 
zaopiniowania przez inne organy administracji państwowej, organizacje społeczne  
i inne zainteresowane podmioty i instytucje41.

Współpraca podejmowana jest także na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z 25 listopada 1997 roku w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady 
Ministrów. Wymienione Komitety przygotowują projekty rozstrzygnięć, opi-
nii, analiz różnego rodzaju sytuacji z zakresu polityki rządu. Do zadań Komitetu 
społecznego zalicza się sprawy społeczne, w tym warunki i zasady współpracy 
rządu i innych organów administracji rządowej ze związkami zawodowymi, or-
ganizacjami samorządu zawodowego, stowarzyszeniami i innymi podmiotami42.

Wiosną 2003 roku została uchwalona kluczowa dla funkcjonowania społeczeń-
stwa obywatelskiego w polsce ustawa o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (dalej UDppiW) zwana przez wielu ekspertów ,,konstytucją trzeciego 
sektora”. specjaliści używają tego określenia ponieważ niniejsza ustawa porządkuje 
status organizacji pozarządowych i jako pierwsza w polsce wprowadza definicję 
prawną organizacji pozarządowej43. W uzasadnieniu do ustawy można przeczy-
tać: „Dokonując oceny dotychczasowych rozwiązań prawno - organizacyjnych do-
tyczących działalności sektora organizacji pozarządowych w polsce, a w szczegól-
ności kwestii zasad i form współpracy władz publicznych z tym sektorem, a także 
materii wolontariatu, należy stwierdzić, iż do dnia dzisiejszego nie ma jednolitej 
ustawowej regulacji normującej powyższe zagadnienia”44.

39 http://poradnik.ngo.pl/x/340563 (dostęp: 13 września 2011 r.).
40 Regulamin pracy Rady Ministrów z 25 lutego 1997 roku (M.p. z 1997 Nr 15 poz. 144.).
41 Ibidem.
42 Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 listopada 1997 roku w sprawie utworzenia stałych 

komitetów Rady Ministrów (Dz.U. z 1997 r. Nr 143 poz. 953.).
43 M. Arczewska, Kierunki zmian w prawie o organizacjach pozarządowych. trzeci sektor 

Nr 10/2007, s.101 in.
44 Uzasadnienie do projektu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Druk sejmowy Nr 263, z 15 lutego 2002. Rp IV kadencji, s. 1.
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Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w artykule 5 ustęp 
2 zawiera podstawowe zasady współpracy między sektorem pozarządowym a ad-
ministracją publiczną, do których oprócz zasady pomocniczości jako fundamen-
talnej zaliczamy także zasady: suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji oraz jawności.

Według przepisów ustawy UDppiW w artykule 5 ustęp 1 „organy administracji 
publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych [...] we współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi [...]” w formach zlecania realizacji zdań publicznych, 
polegających na wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działal-
ności i ich współdziałaniu, konsultowaniu aktów normatywnych oraz tworzeniu 
zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym45. W artykule 4 UDppiW zapi-
sano, iż sfera zadań publicznych, tzw. pożytku publicznego46 stanowi bardzo sze-
roki katalog obejmując najważniejsze pola ewentualnej współpracy administracji 
z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Ustawodawca przewi-
dział także możliwość dalszego rozszerzania sfer zadań publicznych w drodze roz-
porządzenia Rady Ministrów.

Analizując niniejszy akt normatywny na gruncie współpracy administracji rzą-
dowej z organizacjami pozarządowymi istotne znaczenie ma powołanie instytucji 
o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz pomocniczym ministra właściwe-
go do spraw zabezpieczenia społecznego jakim jest Rada Działalności pożytku 
publicznego, która stanowi ,,potrzebę instytucjonalizacji i promowania idei spo-
łeczeństwa obywatelskiego”47. O wyjątkowym charakterze tej instytucji świadczy 
fakt, iż stanowi ona zrzeszenie zarówno przedstawicieli organów administracji 
rządowej, jednostek samorządu terytorialnego jak i przedstawicieli organizacji po-
zarządowych jako formy instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego oraz współ-
pracy w sprawach działalności pożytku publicznego i wolontariatu pomiędzy 
wspomnianymi podmiotami.

Istotnym aktem prawnym odnoszącym się do współpracy administracji pu-
blicznej i podmiotów prywatnych w zakresie realizacji zadań publicznych jest także 
ustawa z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym48. Wspomniane 
partnerstwo to oparta na umowie o tymże partnerstwie współpraca podmiotu 

45 s. Mandes, Barometr współpracy 2003. s. 24, dostępny pod adresem: http://administra-
cja.ngo.pl/files/administracja.ngo.pl/public/badania/Barometr_wspolpracy_2003.pdf, (dostęp: 
15 września 2011 r.).

46 por. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
47 A. Mazanowska, Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 

od 2003 roku. Lublin 2008, s. 68, (praca magisterska w zbiorach Wydziału politologii Uniwersy-
tetu Marii curie-skłodowskiej).

48 Ustawa z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169 poz. 
1420.).
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prywatnego i publicznego na zasadzie określonej w ustawie49. partnerstwo to słu-
ży realizacji projektu lub świadczenia usługi, która zwykle jest dostarczana przez 
sektor publiczny. W katalogu podmiotów prywatnych wyróżniona zostaje intere-
sująca pod względem tematycznym niniejszej pracy organizacja pozarządowa, zaś 
wśród podmiotów publicznych organy administracji rządowej.

Ustawa o partnerstwie publiczno- prywatnym różni się od ustawy o pożyt-
ku publicznym i o wolontariacie głównie tym, iż pierwsza reguluje zasady i tryb 
współpracy podmiotu publicznego i prywatnego w celu wykonania zadania np.  
o charakterze gospodarczym a więc zarobkowym, druga wskazuje na zasady pro-
wadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i ko-
rzystania z tej działalności przez organy administracji publicznej w celu wykony-
wania zadań publicznych50.

Zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym umowa partnerska to realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia 
za wynagrodzeniem na rzecz podmiotu publicznego. Jedną z form realizacji za-
dań publicznych jest właśnie zawieranie umowy między partnerami: publicznym  
i prywatnym celem jak najefektywniejszej realizacji zadań. partner prywatny jest 
uczestnikiem bezpośrednim realizacji danego zadania, władza z kolei nie rezygnu-
je z misji publicznej wpływa bowiem na decyzje podmiotów prywatnych poprzez 
zachętę materialną51. Rządy realizują swoje zadania wykorzystując swoją dominu-
jącą pozycję, w związku z tym odpowiadają za realizację danego zadania bezpo-
średnio przed społeczeństwem czuwając tym samym nad przebiegiem współpra-
cy, skłaniają się też w kierunku umów cywilnoprawnych nawiązując tym samym 
pewien charakter relacji z podmiotami prywatnymi realizującymi powierzone im 
zadania52.

49 M. Rudnicki, Partnerstwo publiczno-prywatne. Wybrane zagadnienia prawnoustrojowe 
i prawnofinansowe. samorząd terytorialny Nr 7-8(187-188)/2006, s.65.

50 A. Krajewska, Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
– wybrane problemy. s. 9 http://www.isp.org.pl/kompas/files/4884530710023033001201857866.
pdf, (dostęp: 15 września 2011 r.).

51 W określonych sytuacjach może się pojawić możliwość realizacji danego przedsięwzię-
cia przez partnera prywatnego niekoniecznie wynagrodzenie np. spółki handlowe z. o. o po-
wstają także w celach niezarobkowych por. M. Rudnicki, Partnerstwo publiczno- prywatne. 
Wybrane zagadnienia prawnoustrojowe i prawnofinansowe. samorząd terytorialny Nr 7-8 (187-
188)/2006, s. 67.

52 B. Korbus, M. strawiński, Partnerstwo publiczno- prywatne: nowa forma realizacji zadań 
publicznych. Warszawa 2009, s. 33 i n.
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zakończenie

choć przed 1989 rokiem istniały niezależne od władzy inicjatywy społeczne, 
dzięki którym społeczeństwo obywatelskie działało w imię dobra wspólnego, to na 
uaktywnienie wielu organizacji społecznych pozwoliły dopiero zmiany ustrojowe 
ostatniej dekady XX wieku. Mimo, iż od 1 stycznia 1999 roku, czyli tuż po wejściu 
w życie reform ustrojowych samorządy terytorialne stały się głównym partnerem 
organizacji pozarządowych w polsce, współpraca z administracją rządową nadal 
ma istotne znaczenie.

po wejściu w życie ustawy UDppiW współpraca zaczęła coraz częściej być po-
strzegana jako partnerstwo, choć nie stało się to ad hoc i w wielu przypadkach 
organizacje traktowane były wyłącznie jako realizatorzy usług społecznych (źle 
rozumiejąc zasadę pomocniczości jako pomocy instytucjom publicznym ze stro-
ny organizacji). Ważnym aspektem dla rozwoju współpracy była ciągła praca nad 
udoskonalaniem zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, która stworzyła trwałe ramy prawno-instytucjonalne współpracy admini-
stracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

W przeprowadzonych dotychczas badaniach na temat kondycji trzeciego sek-
tora wynika, że cały czas się rozwija, choć dynamika tego procesu obecnie nie 
jest tak duża jak na początku 1999 roku, z roku na rok liczba organizacji z jaki-
mi współpracowała administracja rządowa zwiększała się53. podstawowym spo-
sobem zachęcania do tworzenia partnerstwa administracji rządowej z organiza-
cjami pozarządowymi może być więc promocja projektów, które już się sprawdzi-
ły. Należy jednak pamiętać, iż rozwój organizacji pozarządowych i ich współpracy  
z administracją rządową w dużej mierze zależy od istniejących regulacji prawnych 
oraz polityki państwa, ale nie tylko. Istotny jest także przepływ informacji mię-
dzy potencjalnymi partnerami, sposób zarządzania organizacją, wspólne spotka-
nia oraz wola współpracy obydwu. Nawet najbardziej doskonałe regulacje prawne 
nie gwarantują bowiem sukcesu w tworzeniu partnerstwa jeśli choć jedna ze stron 
nie wyrazi chęci porozumienia czy podejmowania współpracy.

* * *

streszczenie: celem niniejszego artykułu jest ukazanie teoretyczno-prawnych uwarunkowań 
współpracy trzeciego sektora z administracją rządową. Na wstępie ważne są terminy w związku  
z tym definiowane jest pojęcie organizacji pozarządowych i administracji rządowej. Opisane zo-
stały także typowe modele relacji między wspomnianymi podmiotami z uwzględnieniem koncep-

53 e. szulc, Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi od 1999 
roku – aspekty teoretyczne i praktyczne. Lublin 2012, s. 78. (praca magisterka w zbiorach Wy-
działu politologii Uniwersytetu Marii curie – skłodowskiej).
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cji o charakterze międzynarodowym, aby odnaleźć wśród nich miejsce dla polski. praca przedsta-
wia również prawne podstawy współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowy-
mi z naciskiem na najważniejszą ustawę, a mianowicie Ustawę o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Wspomniana ustawa jest najczęściej przywoływaną ponieważ jest to pierwszy akt 
prawny, który stara się kompleksowo uregulować kwestię współpracy organizacji pozarządowych  
z administracją publiczną.

słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, NGO, administracja rządowa, współpraca, zasa-
dy współpracy.

summary: The purpose of this paper is to present a theoretical and legal conditions of the third 
sector cooperation with government. At the outset the importance of time limits in this regard is 
defined notion of non-governmental organizations and government. Described as typical models 
of relations between these entities with regard to the concept of an international character to find 
among them a place for polish. The paper presents also the legal basis for cooperation between the 
Government and non-governmental organizations with a focus on the most important law, namely 
the Law on public Benefit and Volunteer Work. That law is most often invoked because it is the 
first piece of legislation that seeks to comprehensively regulate the cooperation between NGOs and 
public administration.

Keywords: non-governmental organizastions, NGOs, government administration, coop-
eration, rules of cooperation.
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Bartosz Wilk

ZALETY PROWADZENIA BIULETYNU INFORMACJI 
PUBLICZNEJ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

THE ADVANTAGES OF REDACTION OF A PUBLIC INFORMATION 
BULLETIN BY NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Wstęp

Art. 61 Konstytucji Rp1 stanowi podstawę prawa do informacji publicznej2. 
przepis art. 61 ust. 1 stanowi o tym, że obywatel ma prawo do uzyskiwania in-
formacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje 
publiczne, a nadto o działalności m.in. innych osób oraz jednostek organizacyj-
nych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują 
mieniem komunalnym lub majątkiem skarbu państwa. Z prawem do uzyskiwa-
nia informacji publicznych jest skorelowany obowiązek3 określonych podmiotów 
(podmioty zobowiązane) do udostępniania tych informacji.

Udostępnianie informacji publicznych przez podmioty zobowiązane następuje 
w różnych formach, określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej4. 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78 poz. 483 z późn. 
zm.).

2 przepis art. 61 Konstytucji Rp stanowi także normatywną podstawę zasadę jawności ży-
cia publicznego (jawności działania organów władzy publicznej). Można ją sprowadzić do za-
łożenia, że władza sprawowana w sposób otwarty, jawny, kosztuje mniej niż władza «zamknięta» 
i ukrywająca się za przegrodą mnożących się tajemnic, bowiem jest skromniejsza, a zarazem ma 
mniej możliwości skorumpowania (H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw. Warszawa 
2007, s. 220).

3 prawo (uprawnienie) stanowi roszczenie, znajdujące oparcie w ustawie, o określone dzia-
łanie. O ile w przypadku wolności rola podmiotów publicznych polega na nieingerowaniu  
w sferę wolności danej jednostki, o tyle uprawnienie pociąga za sobą obowiązek działania pod-
miotu zobowiązanego. pozwala to urzeczywistnić dane prawo. Zob. D. Górecki (red.), Polskie 
prawo konstytucyjne. Warszawa 2009, s. 83. Zob. również K. tarnawska, Prawo do informacji w 
polskim systemie konstytucyjnym. Warszawa 2009, s. 90-92.

4 Do form udostępniania informacji publicznych, wskazanych w ustawie z 6 września 
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Jedną z form, kluczową dla postawionego w niniejszym artykule problemu ba-
dawczego, stanowi udostępnianie informacji publicznych w Biuletynie Informacji 
publicznej (dalej jako: BIp).

Konieczne w niniejszym artykule jest ustalenie, czy zobowiązanymi do udostęp-
niania informacji publicznych (a zatem zobowiązanymi do udostępniania informacji 
poprzez BIp) są organizacje pozarządowe, a jeżeli tak, to czy wszystkie z nich, czy tylko 
niektóre. skoro prowadzenie strony podmiotowej BIp jest ustawowym obowiązkiem 
dla podmiotów zobowiązanych, to można byłoby zająć się analizą prawidłowości 
nałożenia tego obowiązku, czy jego proporcjonalności w kontekście innych konsty-
tucyjnych wartości. Jednakże w niniejszym artykule inaczej sformułowano problem 
badawczy. stanowi go analiza korzyści, zarówno prawnych, jak i pozaprawnych, które 
wynikają z wypełniania obowiązku (wszak ustawowego, realizującego normy kon-
stytucyjne) prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji publicznej przez 
zobowiązane do tego organizacje pozarządowe.

1. Biuletyn Informacji publicznej

Biuletyn Informacji publicznej jest, zgodnie z art. 8 ust. 1 u.d.i.p., urzędowym 
publikatorem teleinformatycznym, powstałym celem powszechnego udostępniania 
informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinforma-
tycznej. Na podmioty zobowiązane, na mocy art. 9 ust. 2 u.d.i.p., został nałożony 
obowiązek tworzenia własnych stron BIp (zwanych ich „stronami podmiotowy-
mi”5), na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.

podmioty zobowiązane tworzą strony podmiotowe albo przez zastosowanie 
scentralizowanego systemu Dostępu do Informacji publicznej (ssDIp), albo za 
pomocą innych systemów spełniających standardy dla stron BIp6. Wymieniony 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782; dalej jako „u.d.i.p.”), nale-
żą: udostępnianie informacji na wniosek (art. 10 u.d.i.p.), udostępnianie poprzez wyłożenie czy 
wywieszenie informacji w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 u.d.i.p.), udostępnianie w dro-
dze wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów 
powszechnych (art. 18 u.d.i.p), czy udostępnianie informacji publicznej w centralnym repozy-
torium (zob. art. 9a i 9b u.d.i.p.).

5 sformułowanie „strona podmiotowa” jest wykorzystywane w rozporządzeniu Ministra 
spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji pu-
blicznej (Dz.U. Nr 10 poz. 68), dalej jako: „rozporządzenie BIp”. W dalszej części pracy będę 
posługiwał się tym sformułowaniem.

6 przepis art. 44 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów reali-
zujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) znowelizował art. 9 do u.d.i.p. 
Zmiana dotyczyła m.in. wprowadzenia po stronie ministra właściwego do spraw informaty-
zacji obowiązku nieodpłatnego udostępnienia przykładowego oprogramowania służącego do 
tworzenia stron w BIp zgodnie z określonymi wymaganiami. ssDIp (którego główna strona 
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scentralizowany system Dostępu do Informacji publicznej jest szczególnie istotny dla 
organizacji pozarządowych, gdyż minister właściwy do spraw informatyzacji jest zo-
bowiązany do nieodpłatnego udostępnienia tego systemu (art. 8 ust. 4 pkt 3 u.d.i.p.).

strona podmiotowa BIp musi spełniać określone w u.d.i.p. oraz we właściwym 
rozporządzeniu warunki. przede wszystkim, treści zamieszczane w BIp muszą zo-
stać opatrzone informacjami dotyczącymi okoliczności ich zamieszczenia (tzw. 
metadanymi)7. Do innych kwestii technicznych, którym sprostać musi strona 
podmiotowa BIp, zaliczyć można obowiązek umieszczenia informacji dotyczących 
co najmniej jednej osoby redagującej stronę podmiotową, umieszczenia instrukcji 
korzystania ze strony podmiotowej, czy też modułu wyszukującego.

Warto pamiętać o tym, że strona internetowa organizacji pozarządowej może 
być jednocześnie stroną podmiotową BIp, jeżeli spełni ona wymagania stawiane 
stronie podmiotowej BIp zarówno przez u.d.i.p., jak i rozporządzenie BIp8.

Odnosząc się do treści, które umieszczane są w BIp, należy wskazać, że u.d.i.p. 
określa minimalny zakres informacji publicznych, które muszą znaleźć się w BIp 
(których zamieszczenie jest obligatoryjne)9. Udostępnianie w tej formie innych 
informacji publicznych leży w gestii podmiotu zobowiązanego (podmiot zobowią-
zany może, aczkolwiek nie musi ich udostępniać w BIp).

2. organizacja pozarządowa jako podmiot zobowiązany 
     do udostępniania informacji publicznej

Katalog podmiotów zobowiązanych został ujęty w art. 4 u.d.i.p. Jest to katalog 
otwarty, zatem wskazane podmioty należy traktować jako przykład reprezenta-

WWW dostępna jest pod adresem: www.ssdip.bip.gov.pl) został jednak uruchomiony dopiero 
w 2011 r., zob. K. Izdebski, ssDIp – jest czy go nie ma? dostępny pod adresem: http://informa-
cjapubliczna.org.pl/11,876,ssdip_jest_czy_go_nie_ma.html (dostęp: 30 października 2014 r.).

7 prowadzący stronę podmiotową jest zobowiązany do oznaczenia podmiotu, który udo-
stępnił informację, oznaczenia osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść, 
oznaczenia osoby, która wprowadziła informację do BIp, oznaczenia czasu wytworzenia in-
formacji oraz czasu jej udostępnienia, czy też zabezpieczenie możliwości identyfikacji czasu 
rzeczywistego udostępnienia informacji. podkreśla się, że umieszczanie tych informacji po-
zwala uprawnionym traktowanie informacji za prawdziwe i rzetelne (M. Bidziński, M. chmaj,  
p. szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa 2010, s. 129).

8 Zob. § 9 ust. 3 rozporządzenia BIp. przykładem może być strona WWW Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, stanowiąca jednocześnie stronę podmiotową BIp 
(www.giodo.gov.pl), tudzież strona WWW miasta czeladź (www.czeladz.pl).

9 Informacje, których zamieszczenie w BIp jest obligatoryjne, można podzielić na następu-
jące ogólne grupy: informacje o podmiotach zobowiązanych; informacje o zasadach funkcjo-
nowania podmiotów zobowiązanych; informację o danych publicznych; informacje o majątku 
publicznym, będącym w dyspozycji danego podmiotu zobowiązanego. Zob. art. 8 ust. 3 u.d.i.p.
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tywnej egzemplifikacji. Z tego powodu konieczne jest odwołanie się do regulacji 
konstytucyjnej. Odnosząc się do tej części przepisu art. 61 ust. 1 zd. 2 Konstytucji 
Rp, która ma kluczowe znaczenie dla niniejszego artykułu, należy wskazać, że pra-
wo do informacji publicznej obejmuje prawo do uzyskiwania „informacji o dzia-
łalności (…) innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wy-
konują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub 
majątkiem skarbu państwa”.

Natomiast art. 4 u.d.i.p. stanowi o tym, że „obowiązane do udostępniania in-
formacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania 
publiczne, w szczególności (…) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki 
organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem pu-
blicznym, oraz osoby prawne, w których skarb państwa, jednostki samorządu te-
rytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję domi-
nującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów”.

Należy rozważyć, czy organizacje pozarządowe mieszczą się w katalogu pod-
miotów zobowiązanych. Organizacje pozarządowe, czy to istniejące jako osoby 
prawne10, czy to jako jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej11, mieszczą się w zakresie podmiotowym art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. („osoby oraz 
jednostki organizacyjne”). Jednak nie oznacza to, że tym samym stają się podmio-
tami zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej.

tak Konstytucja Rp, jak u.d.i.p., wyrażają jeszcze dwie przesłanki, których speł-
nienie należy zbadać przed uznaniem konkretnych organizacji pozarządowych za 
podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej. są to mianowicie 
„wykonywanie zadań publicznych” oraz „gospodarowanie mieniem komunalnym 
lub majątkiem skarbu państwa”12.

Kwestią nie rozstrzygniętą jednoznacznie jest to, czy przesłanki te muszą zostać 
spełnione łącznie (koniunkcyjnie), aby uznać daną osobę lub jednostkę organiza-
cyjną za podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, czy też 
wystarczy spełnienie tylko jednej z przesłanek (alternatywa nierozłączna).

10 Fundacja z chwilą wpisania do odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru sądowego 
uzyskuje osobowość prawną (Art. 7 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.  
z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.). Bliźniacza regulacja, dotycząca stowarzyszeń tzw. reje-
strowych, znajduje się w art. 17 ust. 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

11 Per exemplum stowarzyszenia zwykłe, stanowiące uproszczoną formę stowarzyszeń, nie-
posiadających osobowości prawnej (art. 40 ust. 1 prawa o stowarzyszeniach).

12 M. Bernaczyk określa te dwie przesłanki jako element „władczy” i element „majątkowy” 
(M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej. Warszawa 2008, 
s. 80).
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Dokonując wykładni gramatycznej przepisu art. 61 ust. 1 zd. 2 Konstytucji Rp 
można sądzić, że przesłanki te muszą być spełnione łącznie, bowiem przepis ten 
posługuje się spójnikiem „i”, który w logice uznawany jest za funktor koniunkcji13. 
Z kolei dokonując wykładni gramatycznej przepisu art. 4 ust. 1 pkt 5 dochodzi się 
do wniosku, że wystarczy spełnienie jednej z przesłanek, bowiem przepis posłu-
guje się spójnikiem „lub”, który jest charakterystyczny dla alternatywy nierozłącz-
nej14. trzymając się zatem wykładni gramatycznej wskazanego przepisu stwier-
dzić należy, że do zaistnienia obowiązku wystarczy spełnienie jednej z przesłanek, 
tym niemniej możliwe jest spełnienie jednocześnie obydwu.

przedstawiona powyżej analiza skłania do wniosku, że przepisy u.d.i.p. rozszerza-
ją krąg podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, bowiem 
podmiot, który gospodaruje mieniem komunalnym, nie wykonując przy tym za-
dań władzy publicznej, jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji 
publicznej (np. stowarzyszenie, które dysponuje lokalem komunalnym wynajętym 
na cele swojej działalności, choć nie wykonuje zadań publicznych zlecanych przez 
samorząd, utrzymując się wyłącznie z darowizn i składek członkowskich).

Nie zajmując w tym miejscu stanowiska z uwagi na to, że wymagałoby to po-
głębionej analizy (wychodzącej znacznie poza ramy wykładni gramatycznej), abs-
trahującej nieco od tematu artykułu, można bez wątpienia stwierdzić, że organiza-
cje pozarządowe, które wykonują zadania publiczne, a jednocześnie gospodarują 
środkami publicznymi, są podmiotami do udostępniania informacji publicznej, 
co implikuje konieczność prowadzenia strony podmiotowej BIp. Dyskusyjne jest, 
czy można uznać za podmiot zobowiązany organizację, która spełnia tylko jedną 
z przesłanek.

problematyka koniunkcyjnego, albo alternatywnego spełnienia przesłanek 
władczej i majątkowej nie ma doniosłości na gruncie ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie. przekazywane na jej podstawie środki publiczne 
zawsze są związane z wykonywaniem zadań publicznych (w drodze zlecenia lub 
wspierania przez organy władzy publicznej wykonywania tych zadań publiczny-
ch)15. Bardziej problematyczne może być spełnienie obydwu przesłanek przez or-
ganizacje, które otrzymują środki publiczne na podstawie, per exemplum, przepi-
sów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju16.

13 Z. Ziembiński, Logika praktyczna. Warszawa 2006, s. 85.
14 Ibidem, s. 86-88.
15 Art. 5 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118).
16 Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 

84 poz. 712 z późn. zm.).
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3. Korzyści prawne płynące z prowadzenia BIp

Najważniejszą korzyścią prawną, płynącą z realizowania obowiązku prowadze-
nia strony podmiotowej BIp i udostępniania za jej pośrednictwem informacji pu-
blicznych, jest to, że informacje zamieszczone w BIp nie muszą być udostępniane 
na wniosek. Wynika to z analizy a contrario przepisu art. 10 ust. 1 u.d.i.p., który 
stanowi o tym, że informacja, która nie została udostępniona w BIp, jest udostęp-
niana na wniosek. przepis ten stanowi normatywną podstawę zasady pierwszeń-
stwa bezwnioskowego uzyskiwania informacji publicznej17.

podmiot udostępniający w BIp informacje publiczne nie będzie musiał, w od-
niesieniu do zamieszczonych informacji, każdorazowo przedsiębrać czynności, 
zmierzających do zrealizowania złożonych przez wnioskodawców wniosków. Owa 
korzyść może nie wydawać się nadto doniosłą – wszak prima facie wydaje się, że 
w najgorszym wypadku podmiot, który zaniechał zamieszczania informacji w BIp, 
będzie musiał ją udostępnić na wniosek i w ten sposób uczynić zadość żądaniu 
wnioskodawcy.

Nie należy jednak pomijać treści art. 14 ust. 1 u.d.i.p. przepis ten stanowi o tym, 
że udostępnianie informacji na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnymi 
z wnioskiem. posłużę się przykładem, aby zobrazować konsekwencje tej regulacji.

przedmiotem wniosków, złożonych przez trzech obywateli, jest sprawozdanie 
(X) z kontroli przeprowadzonej w stowarzyszeniu, które wykonuje zlecone przez 
gminę zadania z zakresu kultury fizycznej. Obywatel A wnosi o jej udostępnienie 
w postaci przesłania na wskazany adres korespondencyjny sprawozdania X w po-
staci kserokopii. Obywatel B wnosi o udostępnienie tegoż samego sprawozdania 
X w formie przesłania zeskanowanego dokumentu na podany adres poczty elek-
tronicznej. Z kolei obywatel c wnosi o przesłanie umowy faksem. W opisanym 
przykładzie podmiot zobowiązany (stowarzyszenie) musiałby podjąć trzy różne 
czynności w odniesieniu do poszczególnych wniosków, choć ich przedmiotem 
jest ta sam informacja publiczna. Gdyby informację tę (której, nota bene, zamiesz-
czenie jest obligatoryjne zgodnie z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ti-
ret drugie u.d.i.p.) zamieszono w BIp, wówczas stowarzyszenie mogłoby każdego 
wnioskodawcę odesłać do swojej strony podmiotowej BIp, wskazując odpowiedni 
adres strony podmiotowej. Dzięki temu stowarzyszenie nie musiałoby dokonywać 
trzech różnych czynności, aby zadośćuczynić żądaniu każdego z wnioskodawców.

przy okazji omawianej zalety prawnej prowadzenia BIp warto zwrócić uwa-
gę na list otwarty organizacji pozarządowych, skierowany do Rady Działalności 
pożytku publicznego18. Dwudziestu jeden sygnatariuszy listu popiera wszelkie 

17 Tak per exemplum M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania…, s. 150-152.
18 Artykuł pt. NGO a BIp. List otwarty organizacji pozarządowych do Rady Działalności Po-
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działania mające na celu zdjęcie z organizacji pozarządowych obowiązku samo-
dzielnego prowadzenia BIP-ów19. Ów postulat autorzy listu argumentują okolicz-
nością, że większość organizacji pozarządowych jest podmiotami małymi, co nie 
pozwala na wypełnianie owego obowiązku z powodu braków kadrowych i finan-
sowych, gdyż prowadzenie BIp jest czasochłonne i wymaga odpowiedniej wiedzy. 
Autorzy listu są zdania, że owe okoliczności powodują, że obowiązek prowadzenia 
BIp, jako kolejny formalny wymóg, może zniechęcać do społecznej aktywności.

Należy zastanowić się nad skutkami prawnymi takiej propozycji. Zdjęcie z or-
ganizacji obowiązku samodzielnego prowadzenia BIp – o którym w liście napisali 
autorzy listu – rozumiem jako sytuację, w której organizacje pozarządowe byłyby 
podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej, tym nie-
mniej zostałyby wyłączone spod obowiązku wysłowionego obecnie w art. 9 ust. 2 
u.d.i.p. Można byłoby to uczynić w dwojaki sposób.

po pierwsze, można byłoby sformułować przepis w ten sposób, że obowiązek 
prowadzenia strony podmiotowej BIp dotyczyłby wszystkich podmiotów zobo-
wiązanych do udostępniania informacji publicznej z wyłączeniem organizacji po-
zarządowych. taki stan rzeczy oznaczałby, że organizacje pozarządowe nie mo-
głyby założyć (i zgłosić – zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia BIp) swojej strony 
podmiotowej BIp, a zatem utworzona przez nie strona, jakkolwiek pod względem 
treści i formy przypominałaby stronę podmiotową BIp, nie miałaby charakteru 
urzędowego publikatora teleinformatycznego. to z kolei skutkowałoby tym, że na 
podstawie u.d.i.p. nie można byłoby zrekonstruować normy prawnej, pozwalającej 
na nieudostępnianie na wniosek informacji umieszczonej w BIp. Jak wskazałem 
powyżej, mogłoby to istotnie przysporzyć organizacjom pozarządowym dodatko-
wych zajęć, związanych z realizowaniem złożonych wniosków.

po drugie, można byłoby sformułować odpowiedni przepis ustawy w ten spo-
sób, że organizacje pozarządowe „mogą” prowadzić BIp. Wobec tego jeżeli organi-
zacja pozarządowa dostrzegałaby opisaną zaletę prowadzenia BIp (brak obowiąz-
ku udostępniania na wniosek informacji zamieszczonych w BIp), per exemplum 
wskutek doświadczeń, polegających na mnogości składanych przez wnioskodaw-
ców żądań udostępniania informacji publicznej, mogłaby – choć nie musiała – 
prowadzić BIp.

Analizując powody wysuwania postulatów wyłączenia organizacji pozarządo-
wych spod obowiązku prowadzenia strony podmiotowej BIp, wydaje się, że ich 
powodem nie jest ograniczenie transparentności działania trzeciego sektora20. 

żytku Publicznego, w którym przytoczono treść owego listu, dostępny jest pod adresem: http://
wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1008562.html (dostęp: 30 października 2014 r.).

19 Ibidem.
20 Ibidem, Autorzy przytoczonego listu otwartego wskazali in fine iż jawność, transparentność 

i uczciwość są bardzo potrzebne w życiu publicznym, także w środowisku pozarządowym.
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Nie kwestionuje się zatem wyrażonej w art. 61 Konstytucji Rp zasady jawności ży-
cia publicznego. przyczyną postulowania wyłączenia organizacji pozarządowych 
spod tego obowiązku jest bowiem przekonanie, że czynienie owemu obowiązkowi 
zadość jest uciążliwe oraz nadto kosztowne.

Rozumiejąc motywy, leżące u podstaw skierowanego do Rady Działalności 
pożytku publicznego listu otwartego, jestem zdania, że rekomendowane przez sy-
gnatariuszy listu rozwiązanie nie jest środkiem prowadzącym do założonego celu 
(zmniejszenie obowiązków, ciążących na działaczach społecznych, związanych 
z udostępnianiem informacji publicznych). Należałoby rozważać postulowanie 
przeznaczenia pewnych środków publicznych (np. z puli na wspieranie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego) na pomoc w czynieniu zadość obowiązku prowa-
dzenia strony podmiotowej BIp.

przechodząc do następnej zalety prawnej prowadzenia BIp należy zaznaczyć, 
że prowadzenie strony podmiotowej BIp jest obowiązkiem określonej kategorii 
organizacji pozarządowych. Niewypełnianie tegoż obowiązku stanowi naruszenie 
prawa, które może być podstawą do podjęcia przez właściwy organ nadzoru odpo-
wiednich czynności nadzorczych. W odniesieniu do stowarzyszeń organ nadzoru 
może, w zależności od stopnia i rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości, wystąpić 
o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzy-
szenia, czy też wystąpić do sądu o udzielenie upomnienia władzom stowarzysze-
nia, uchylenie niezgodnej z prawem (lub statutem) uchwały, czy też rozwiązanie 
stowarzyszenia, gdy działalność stowarzyszenia wykazuje rażące lub uporczywe 
naruszanie prawa albo (postanowień statutu) i nie ma warunków do przywróce-
nia działalności zgodnej z prawem (lub statutem)21. Konkludując – wypełnianie 
obowiązku w zakresie prowadzenia BIp pozwoli na uniknięcie skorzystania przez 
właściwy organ z kompetencji nadzorczych.

Ostatnią z korzyści prawnych prowadzenia strony podmiotowej BIp, analizo-
wanych w niniejszym tekście, jest uniknięcie odpowiedzialności karnej za nie-
udostępnianie informacji publicznej. przepis art. 23 u.d.i.p., stanowiący jedyną  
w u.d.i.p. normę karną, stanowi o tym, że „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiąz-
kowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

W literaturze szeroko dyskutowana jest problematyka tego przepisu zwłaszcza w 
odniesieniu do możliwości zastosowania go do przypadku nieprowadzenia, wbrew 
ciążącemu na danym podmiocie obowiązku, BIp. Należy podkreślić, że owa odpo-
wiedzialność mogłaby dotyczyć braku publikowania w BIp tych informacji, których 
zamieszczenie jest obligatoryjne na mocy normy, wysłowionej w art. 8 ust. 3 u.d.i.p.

21 patrz art. 27-28 prawa o stowarzyszeniach. Analogiczne regulacje stanowią art. 13-14 
ustawy o fundacjach.
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Niektórzy przedstawiciele doktryny stoją na stanowisku, że przepis art. 23 u.d.i.p.  
nie znajdzie zastosowania do tej sytuacji, gdyż w sytuacji, gdy dana informacja nie 
została udostępniona w BIp, podlega ona udostępnieniu na wniosek, zaś dopiero 
nieudostępnienie na wniosek powoduje zaistnienie przesłanki przedmiotowej do 
zastosowania przepisu karnego art. 23 u.d.i.p.22 Inni natomiast wyrażają pogląd, 
że niewypełnianie obowiązku w zakresie BIp per se stanowi podstawę do zastoso-
wania normy karnej, niezależnie od wykorzystania wnioskowego trybu dostępu 
do informacji publicznej23.

Owa kwestia sporna nie znalazła swojego odzwierciedlenia w orzecznictwie, 
stąd też nie sposób zrekonstruować standardu postępowania w tych sprawach tak 
przez organy administracji publicznej, jak i przez sądy. tym niemniej, w świe-
tle podzielonych stanowisk nie można wykluczyć, że niewypełnianie obowiązku 
w zakresie BIp nie zostanie uznane w przyszłości za przesłankę przedmiotową 
uprawniającą do zastosowania normy karnej.

4. zalety pozaprawne wynikające z prowadzenia BIp

Osoby analizujące stan trzeciego sektora często diagnozują, że zmaga się on  
z brakiem zaufania ze strony obywateli. Zwrócono uwagę na tę kwestię w ramach 
projektu „strategia dla trzeciego sektora”24. przygotowano w ramach działań 16 
raportów, których celem było przedstawienie problemów, z którymi zmierza się 
sektor organizacji pozarządowych oraz rekomendacji działań pozwalających na 
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom.

W raporcie poświęconym organizacjom pozarządowych na obszarach wiej-
skich25 zwrócono uwagę deficyt zaufania mieszkańców do działalności organiza-
cji. W tym względzie rekomenduje się wzmocnienie przejrzystości działań organi-
zacji, np. poprzez upublicznianie dokumentów dotyczących organizacji (sprawoz-
dań, raportów, etc.).

22 M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania…, s. 221-230; e. Jarzęc-
ka-siwik, Dostęp do informacji publicznej (uwagi krytyczne). Kontrola państwowa Nr 1/2000, 
s. 21; M. Bernaczyk, M. Jabłoński, K. Wygoda, Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja 
administracji. Wrocław 2005, s. 273-274.

23 tak t.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. War-
szawa 2006, s. 211-212, tudzież e. czarny-Drożdżejko, Karna ochrona prawa do informacji pu-
blicznej. [w:] s. Michałowski, W. Mucha (red.), Władza lokalna a media. Lublin 2006, s. 31.

24 Informacje o projekcie dostępne są pod adresem: http://nowastrategiasektora.ngo.pl (do-
stęp: 30 października 2014 r.).

25 Raport Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich, przygotowany przez Regionalny 
panel ekspertów oraz Forum Inicjatyw pozarządowych województwa warmińsko-mazurskie-
go, dostępny jest pod adresem: http://nowastrategiasektora.ngo.pl/x/983709 (dostęp: 30 paź-
dziernika 2014 r.).
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Uczestnicy projektu zwrócili także uwagę na to, że w związku z gospodarowa-
niem środkami publicznymi organizacje muszą kłaść duży nacisk na rzetelność 
swoich wydatków. W raporcie «Niezdrowa dieta» - źródła finansowania organiza-
cji pozarządowych a uniezależnienie się od środków publicznych26 celem osiągnię-
cia rzetelności wydatków, rekomendowano możliwie największą transparentność  
i jawność przy wykonywaniu działań, a także publikowanie raportów i sprawozdań 
dotyczących wydatkowanych środków.

Deficyt transparentności działania organizacji pozarządowych, skutkujący bra-
kiem zaufania do sektora organizacji pozarządowych, dostrzeżono także w rapor-
cie Społeczny – obywatelski – publiczny? Czyli o różnych zasadach dialogu27 oraz 
w raporcie Sektor wystandaryzowany – poprawa jakości czy autodestrukcja?28

Niskie zaufanie do trzeciego sektora potwierdzają badania dotyczące trzeciego 
sektora, przeprowadzone w 2013 r. przez sMG/KRc Millward Brown na zlecenie 
stowarzyszenia Klon/Jawor29. Mniej więcej połowa polaków wierzy w uczciwość 
sektora organizacji pozarządowych. W analogicznym badaniu przeprowadzonym 
w 2014 r. jako element składający się na wiarygodność organizacji badani wskazy-
wali jawność i przejrzystość działań organizacji30.

Na wskazane dotąd problemy, z którymi zmierza się sektor organizacji poza-
rządowych, remedium stanowić może przejrzystość funkcjonowania organizacji. 
perspektywą na jej osiągnięcie jest prowadzenie strony podmiotowej BIp i udo-
stępnianie na niej informacji publicznych. Istotnym jest, że BIp stanowi czynną 
formę (patrząc z punktu widzenia podmiotu zobowiązanego) udostępniania in-
formacji publicznej. Zatem podmioty te, wychodząc z informacją do potencjal-
nych odbiorców, nie ograniczają się przy tym wyłącznie do reagowania na złożone 
wnioski.

Obecność organizacji pozarządowej w przestrzeni wirtualnej, poprzez posia-
danie przez tą organizacje pozarządową strony internetowej, wymaga poniesienia 

26 Raport ten, przygotowany przez Regionalny panel ekspertów oraz Forum Inicjatyw po-
zarządowych województwa kujawsko-pomorskiego, dostępny jest pod adresem: http://nowa-
strategiasektora.ngo.pl/x/983720 (dostęp: 30 października 2014 r.).

27 Raport przygotowany przez Forum Lubelskich Organizacji pozarządowych w Lublinie 
można znaleźć pod adresem: http://nowastrategiasektora.ngo.pl/x/983721 (dostęp: 30 paź-
dziernika 2014 r.).

28 Warto zauważyć, że we wskazanym raporcie wskazano na oczekiwania grantodawców, 
który obok mieszkańców oczekują od organizacji przejrzystości działań. przygotowany przez 
Ośrodek Wspierania Organizacji pozarządowych w Białymstoku raport dostępny jest pod ad-
resem: http://nowastrategiasektora.ngo.pl/x/983715 (dostęp: 30 października 2014 r.).

29 Wyniki badania przedstawione zostały w portalu NGO.pL:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/847455.html (dostęp: 30 października 2014 r.).
30 Wnioski z przeprowadzonych badań dostępne są w portalu NGO.pL: http://media.ngo.

pl/wiadomosc/963111.html (dostęp: 30 października 2014 r.).
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pewnych kosztów. Na owe koszty składają się przede wszystkim koszty przygoto-
wania projektu strony internetowej oraz koszty umieszczenia jej na serwerze. Dla 
organizacji pozarządowych, które dysponują niewielkimi środkami finansowymi, 
koszty te mogą stanowić istotną barierę. Możliwością zaistnienia w Internecie 
przez taką organizację jest założenie strony podmiotowej BIp. przypomnieć na-
leży o tym, że minister właściwy do spraw informatyzacji nieodpłatnie udostęp-
nia scentralizowany system Dostępu do Informacji publicznej31, dzięki któremu 
wnioskodawca może założyć stronę podmiotową BIp bez ponoszenia kosztów.

W końcu, czynienie zadość obowiązkowi prowadzenia strony podmiotowej 
BIp oraz systematyczne publikowanie w nim informacji publicznych (zwłaszcza 
tych, których zamieszczenie w BIp jest obligatoryjne) może konstruktywnie wpły-
nąć na zarządzanie organizacją. Wówczas BIp stanowić będzie zbiór najważniej-
szych informacji, dotyczących danej organizacji. Może to być przydatne dla człon-
ków (zwłaszcza w kontekście organizacji ogólnopolskich), tudzież pracowników 
w kontekście realizowania innych obowiązków sprawozdawczych (np. obowiązku 
przedłożenia rocznego sprawozdania merytorycznego, składanego przez organi-
zacje działalności pożytku publicznego32).

Wnioski

Do udostępniania informacji publicznych, w tym w formie udostępniania  
w BIp, zobowiązane są te spośród organizacji pozarządowych, które spełniają prze-
słanki wykonywania zadań publicznych oraz gospodarowania mieniem publicz-
nym. sporne jest natomiast, czy owe przesłanki mogą być spełnione alternatywnie.

perspektywą rozwoju sektora organizacji pozarządowych jest, zdaniem piszą-
cego, udostępnianie informacji publicznych w BIp, co implikuje konieczność pro-
wadzenia strony podmiotowej Biuletynu przez te z organizacji pozarządowych, 
które są podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej.

Należy zastanowić się, jak można osiągnąć ten pożądany stan rzeczy. Z jednej 
strony mogą się do tego stanu przyczynić organy administracji publicznej poprzez 
umieszczanie w zawieranych umowach o realizację zadania publicznego (zawie-
ranych np. wskutek rozstrzygniętego konkursu o realizację zadania publicznego) 
odpowiedniego postanowienia. Mogłyby one dotyczyć zobowiązania organizacji 
pozarządowej do utworzenia i zgłoszenia do właściwego ministra strony pod-
miotowej BIp. Dzięki temu obowiązek prowadzenia BIp mógłby być realnie eg-
zekwowany. Należy także rozważyć zwiększenie puli środków pieniężnych, prze-

31 Zob. art. 9 ust. 4 pkt 3 u.d.i.p.
32 O obowiązku składania takich sprawozdań stanowi art. 23 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.
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znaczanych przez administrację publiczną w ramach zlecania wykonywania zadań 
publicznych, w celu dofinansowaniu realizowania obowiązku prowadzenia strony 
podmiotowej BIp.

Z drugiej strony, istotną rolę pełnią działania strażnicze33. Wartościowym by-
łoby przeprowadzenie monitoringu wypełniania przez organizacje pozarządowe 
obowiązków związanych z realizacją zasady jawności. Działania strażnicze w tym 
względzie dostarczyłyby informacji o realizacji tego obowiązku, zwłaszcza zaś – 
o organizacjach zobowiązanych, które obowiązku tego nie wypełniają. to z kolei 
może stać się podstawą wysuwanych do tych organizacji rekomendacji, których 
treścią byłoby zwrócenie uwagi na uchybienie ustawowego obowiązku oraz ko-
nieczność jego wypełnienia.

Udostępnianie informacji publicznych za pośrednictwem prowadzonej strony 
podmiotowej BIp wpłynie konstruktywnie na wizerunek trzeciego sektora, tym 
samym budując zaufanie mieszkańców do jego działań. Nadto pozwoli na realiza-
cję prawa do informacji publicznej.

* * *

streszczenie: prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji publicznej jest obo-
wiązkiem podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznych. Do katego-
rii podmiotów zobowiązanych należą te spośród organizacji pozarządowych, które wykonu-
ją zadania władzy publicznej oraz gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem skarbu 
państwa. celem artykułu jest analiza zalet płynących z wypełniania obowiązku prowadzenia 
strony podmiotowej Biuletynu Informacji publicznej przez zobowiązane do tego organiza-
cje pozarządowe. Autor dokonał podziału na zalety prawne oraz zalety pozaprawne prowa-
dzenia tychże stron. Rozważania nad zaletami prawnymi opierają się na analizie obowiązują-
cego prawa oraz dorobku jurysprudencji. Zalety pozaprawne przeanalizowano w kontekście 
problemów, z którymi zmierzają się organizacje pozarządowe, znajdujących odzwierciedlenie  
w badaniach poświęconych sektorowi organizacji pozarządowych. postawiono tezę, że wypeł-
nianie obowiązku prowadzenia stron podmiotowych wpłynie konstruktywnie na rozwój sekto-
ra organizacji pozarządowych.

słowa kluczowe: prawo do informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznych, 
jawność życia publicznego, Biuletyn Informacji publicznych, organizacje pozarządowe, prawo 
administracyjne.

summary: Redaction of a public Information Bulletin is compulsory for the entities that 
are obliged to disclose public information. The entities belonging to this category are those 
non-governmental organizations which perform the tasks of a public authority and manage 
communal assets or property of the state treasury. The aim of the article is an analysis of the 

33 Odnośnie działań strażniczych oraz organizacjach pozarządowych, prowadzących takie 
działania, zob. K. Batko-tołuć, K. Izdebski, Organizacje strażnicze w Polsce. Stan obecny, wy-
zwania, perspektywy. Warszawa 2012.
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advantages that come from the obligation of concerned non-governmental organizations to 
issue a public Information Bulletin.

The author introduced a distinction into legal advantages and non-legal advantages of re-
daction of a public Information Bulletin.

The analysis of the legal advantages was based on the applicable law and the acquis of juri-
sprudence. The non-legal advantages were analysed in the context of problems, that the non- 
governmental organizations encounter, which were shown in the survey concerning the third 
sector. The author advances a thesis that the obligation of redaction of a public Information 
Bulletin will influence positively the development of the third sector.

Keywords: the right to public information, disclosure of public information, transparency 
of public life, public Information Bulletin, non-governmental organizations, administrative law.

translated by mgr Magdalena Kielar
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Część II. 

Wymiar społeczny
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Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII 

INFORMACYJNYCH

Wstęp

Idea pomagania jest głęboko zakorzeniona nie tylko w religii ale także w pol-
skiej kulturze i historii1. Istnieje tu bowiem długoletnia tradycja pracy społecz-
nej, wzajemnej pomocy oraz angażowania się na rzecz rozwiązywania problemów 
osób potrzebujących. Osoby działające na tym polu określa się mianem działaczy, 
społeczników lub altruistów itp.2 

pomimo, iż rola wolontariatu w polsce systematycznie wzrasta, mimo to nadal 
pozostaje on zjawiskiem mniej powszechnym niż w krajach zachodnich3.

pochodzenie słowa wolontariat wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie volun-
tarius oznacza dobrowolny4. przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z  24 kwietnia 2003 r. stanowią, iż wolontariat jest dobrowolnym 
i bez wynagrodzenia wykonywaniem świadczeń na rzecz organizacji pozarządo-
wych, organów administracji publicznej oraz jednostek im podległych5.

Do roku 2003 regulacje prawne w zakresie wolontariatu w polsce praktycznie nie 
istniały, dopiero po wejściu w życie (w czerwcu 2003 r.) ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie zostały w sposób jednoznaczny zdefiniowane i opisane. 
Dzięki ustawie, a zwłaszcza rozdziałowi III, który w całości poświęcony został wolonta-

1 http://wolontariat.org.pl/wiedza/historia-wolontariatu/.
2 http://wolontariat.org.pl/wiedza/wolontariat-w-polsce/.
3 p. Klonowski, Partnerstwo publiczno-społeczne jako pozabudżetowe źródło finansowania i 

realizacji zadań samorządowych, [w:] Działalność organizacji pozarządowych – 10 lat doświad-
czeń pod rządami ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie. pod red. M. Falej, 
p. Majer, U. szymańska, Olsztyn 2014, s. 269-273. 

4 Słownik łacińsko-polski, pWN Warszawa, s. 543.
5 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 29 maja 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
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riatowi, uporządkowano podstawowe kwestie określające kto, gdzie i na jakich zasadach 
może zostać wolontariuszem oraz zakres jego praw jak i obowiązków wobec niego6.

1. ogólne zasady funkcjonowania wolontariatu

W myśl art. 2 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwa-
nej dalej „ustawą opp”, wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wy-
nagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w niniejszej ustawie7. 

chociaż często mówi się o pracy wolontariackiej, to jednak wolontariusz nie jest 
traktowany jako pracownik, gdyż za wykonanie świadczeń nie pobiera wynagro-
dzenia i wykonuje je na podstawie porozumienia wolontariackiego, a nie umowy  
o pracę (art. 3 pkt 3 w zw. z art. 42 ustawy)8. świadczenie, o którym mowa powy-
żej, nie jest wliczane do stażu pracy ani nie ma wpływu na przyszłe uprawnienia pra-
cownicze (np. na długość przysługującego urlopu wypoczynkowego, prawa do ren-
ty lub emerytury ani też na wysokość tych świadczeń) ponieważ nie jest on zalicza-
ny do okresów składkowych ani do nieskładkowych. Nie ma przeciwwskazań by wo-
lontariuszem została osoba bezrobotna, gdyż przystępując do pracy w wolontariacie 
w dalszym ciągu pozostaje ona osobą niezatrudnioną i nie musi obawiać się utraty 
uprawnień wynikających ze statusu bezrobotnego (o ile wypełnia obowiązki wyni-
kające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)9.

Wolontariuszem może być zarówno kobieta jak i mężczyzna, w tym także oso-
ba niepełnosprawna, jeśli tylko pozwala jej na to stan zdrowia oraz poziom niepeł-
nosprawności. W działaniach wolontarystycznych mogą uczestniczyć także oso-
by niepełnoletnie (wymagana jest jednak przy tym pisemna zgoda rodziców bądź 
opiekunów prawnych10) oraz legalnie przebywający na terenie Rp cudzoziemcy11. 

6 http://old.wolontariat.net.pl/repository/publikacje/teksty/Wolontariat%20w%20szkole_internet.
pdf. 

7 Ibidem, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 2 ust. 3.
8 http://wolontariat.org.pl/wiedza/czesto-zadawane-pytania/wolontariusz/.
9 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz.U. z 2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)
10 Zgodnie z art. 11 ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. pełną zdolność do czyn-

ności prawnych uzyskuje się z chwilą ukończenia 18 lat, dlatego też podmioty, które chcą za-
wrzeć umowę z wolontariuszami będącymi osobami nieletnimi, zobowiązani są do podpisa-
nia porozumienia nie z nimi, a z ich przedstawicielami ustawowymi. Ustawa nie precyzuje mi-
nimalnego wieku wolontariuszy, jednakże przyjmuje się, iż nie powinni oni mieć mniej niż 
13 lat. Małoletni, którzy nie ukończyli jeszcze tegoż wieku, nie ponoszą odpowiedzialności za 
wyrządzoną szkodę. szczególny status posiadają uczniowie wykonujący pracę wolontaryjną  
w ramach szkolnych zajęć nadobowiązkowych pozostający pod stałą opieką nauczyciela. W ta-
kiej sytuacji osoby te mogą być wolontariuszami bez względu na wiek, nie ma także konieczno-
ści podpisywania porozumienie z uczniami.

11 cudzoziemcy, chcący zostać wolontariuszami na terenie Rp, nie mają obowiązku ubiega-
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Wolontariuszami mogą zostać także członkowie stowarzyszeń, którzy zgodnie  
z art. 42 ust. 3 znowelizowanej ustawy mogą wykonywać świadczenia wolontariac-
kie na rzecz stowarzyszenia którego są członkami, oraz pracownicy w swoim miej-
scu pracy (konieczne jest jednak aby pracodawca posiadał status korzystającego  
i nie prowadził działalności gospodarczej w sferze, w której chce przyjąć wolonta-
riusza)12.

Osoby będące członkami partii politycznych nie są traktowane jako wolon-
tariusze, gdyż  zgodnie z ustawą z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych13 
(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.) partia polityczna opiera swoją 
działalność na pracy społecznej członków (art. 3 ustawy). Z powyższego wynika, 
że członkowie partii politycznych wykonują swoje zadania jako pracę społeczną 
stanowiącą obowiązek wynikający z ich członkostwa14.

2. prawa i obowiązki wolontariusza

podstawą prawną wykonywania świadczeń wolontariackich jest umowa cywil-
na określana jako „porozumienie wolontariackie” bądź też „umowa wolontariac-
ka”. Zarówno korzystający jak i wolontariusz wspólnie określają zasady i zakres 
współpracy oraz podstawę dotyczącą możliwości jej rozwiązania przez obie strony. 
Ważne jest jednak, aby osoby przystępujące do wolontariatu miały świadomość 
swoich praw i obowiązków15.

Wolontariusz ma prawo16:
 – zawrzeć porozumienie o współpracy z organizacją lub instytucją, na rzecz 

której działa jako wolontariusz. W porozumieniu musi zostać określony 
zakres obowiązków, okres trwania porozumienia, możliwość i sposób jego 
rozwiązania oraz inne kwestie ważne dla wolontariusza i korzystającego. 
Jeśli wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, to porozumienie musi zostać za-
warte w formie pisemnej, natomiast jeśli trwa krócej wówczas może być to 
porozumienie ustne, jednakże wolontariusz ma prawo żądać potwierdze-
nia go na piśmie;

nia się o zezwolenie na pracę wolontaryjną, gdyż świadczenie wolontariusza nie jest traktowane 
jako świadczenie pracy.

12 Należy jednak pamiętać o konieczności zachowania czasu na odpoczynek pomiędzy pra-
cą zawodową a pracą w ramach wolontariatu.

13 Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 857 
z późn. zm.).

14 http://wolontariat.org.pl/wiedza/czesto-zadawane-pytania/wolontariusz/.
15 Ibidem, M. Falej, Efektywne zarządzanie wolontariatem. s. 12.
16 http://wolontariat.org.pl/wolontariusze/prawa-i-obowiazki-wolontariusza/.
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 – otrzymać pisemne zaświadczenie o odbywaniu wolontariatu, w tym o za-
kresie pracy wolontariackiej17;

 – prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz in-
nego zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych18;

 – prawo do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego 
z wykonywanych przez wolontariusza czynności oraz o zasadach ochrony 
przed zagrożeniami;

 – prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od 
rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem;

 – prawo do pokrywania przez korzystającego kosztów podróży służbowych  
i diet wolontariusza, na dotyczących pracowników zasadach określonych  
w odrębnych przepisach. Wolontariusz ma jednak prawo zwolnić korzysta-
jącego z tego obowiązku, ale tylko w formie pisemnej. często zwolnienie 
takie bywa częścią porozumienia.

Obowiązki wolontariusza19:
 – powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do ro-

dzaju i zakresu wykonywanych świadczeń20;
 – ma obowiązek wykonywania świadczeń zgodnie z zawartym porozumieniem;
 – przestrzegać przepisów bhp;
 – przestrzegać kodeksu etycznego wolontariusza.

Aby zostać wolontariuszem należy mieć przede wszystkim chęć do działania, 
dużo pozytywnej energii i trochę wolnego czasu. Nie ma konieczności posiadania 
specjalnego doświadczenia czy kwalifikacji, wystarczy motywacja do niesienia po-
mocy potrzebującym i wiara, że to co się robi ma sens. Dokonując wyboru pracy 
wolontaryjnej, należy jednak pamiętać, aby wybierać takie zadania, które dadzą 
wolontariuszowi zadowolenie, pozwolą czerpać satysfakcję i będą rozwijały jego 
zainteresowania i pasje, a praca przyniesie zakładane efekty21.

Ustawa „opp” dokładnie określa instytucje mogące korzystać z pracy wolonta-
riackiej. Zgodnie z jej przepisami korzystającym mogą być22:

17 Na prośbę wolontariusza korzystający może wystawić pisemną opinię na temat świadczo-
nej pracy w ramach wolontariatu.

18 Zob. M. Zielińska, Ochrona ubezpieczeniowa wolontariuszy. [w:] Działalność organiza-
cji pozarządowych – 10 lat doświadczeń pod rządami ustawy o działalności pożytku publicznego  
o wolontariacie, pod red. M. Falej, p. Majer, U. szymańska, Olsztyn 2014, s. 269-273.

19 http://wolontariat.org.pl/wolontariusze/prawa-i-obowiazki-wolontariusza/.
20 Zob. M. Żołędowska, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. prak-

tyczny komentarz. stan prawny: listopad 2011 r., Warszawa 2011, s. 98.
21 Ibidem, http://old.wolontariat.net.pl/repository/publikacje/teksty/Wolontariat%20w%20

szkole_internet.pdf.
22 M. Falej, ABC Wolontariatu. Olsztyn 2011, str. 11-12.
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 – organizacje pozarządowe – podmioty prawne (posiadające zdolność praw-
ną lub jednostki organizacyjne nieposiadające odpowiedzialności prawnej, 
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną), niebędące jednost-
kami sektora finansów publicznych w rozumieniu Ustawy o finansach pu-
blicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowa-
rzyszenia23;

 – stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 – spółdzielnie socjalne, z wykluczeniem obszarów działalności gospodarczej;
 – osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła katolickiego i innych ko-

ściołów lub związków wyznaniowych np. parafie, zakony, ale też bractwa 
prawosławne, gminy żydowskie lub muzułmańskie,

 – spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby spor-
towe, będące spółkami, które: nie działają w celu osiągnięcia zysku, prze-
znaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, nie przeznacza-
ją zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy  
i pracowników (zatem nie wszystkie spółki akcyjne i sp. z o.o., ale wyłącz-
nie tzw. spółki non-profit);

 – organy administracji publicznej – centralnej i samorządowej;
 – jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub 

nadzorowane przez te organy;
 – szkoły i inne placówki oświatowe;
 – instytucje kultury: teatry, muzea, biblioteki, domy kultury;
 – jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 – zakłady opieki zdrowotnej.

3. szkolne Kluby Wolontariatu (sKW)

system prawny Rp umożliwia współpracę z nieletnim wolontariuszem m.in. 
dzięki szkolnym klubom wolontariusza. są to grupy młodych, aktywnych ludzi, 
niosących pomoc potrzebującym oraz włączających się w rozwiązywanie różnora-
kich problemów lokalnych. 

charakterystyczne dla szkolnych klubów wolontariusza są założenia, pozwala-
jące szkolnym placówkom wolontarystycznym, w odróżnieniu od innych inicja-
tyw szkolnych i lokalnych, zachować tożsamość24.

szkolne kluby wolontariusza charakteryzuje m.in.:25

23 Ibidem, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 3 ust. 2.
24 Ibidem, http://old.wolontariat.net.pl/repository/publikacje/teksty/Wolontariat%20w%20szko-

le_internet.pdf.
25 Ibidem.



ANNA BIeŃKOWsKA, IZABeLA ZAWADZKA164

 – działanie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu;
 – powołanie koordynatora szkolnego klubu;
 – przygotowywanie młodzieży do podejmowania prac wolontarystycznych;
 – organizowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw realizowanych w formie 

projektów;
 – umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz po-

trzebujących w środowisku lokalnym;
 – pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach;
 – wspieranie w rozwijaniu zainteresowań młodzieży;
 – prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;
 – kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności;
 – wspieranie programów edukacyjno-wychowawczych środowiska szkolnego.

Młodzież skupiona w szkolnych klubach wolontariusza podejmuje działania 
na rzecz dwóch środowisk: społeczności szkolnej – jest to zazwyczaj pomoc ko-
leżeńska polegająca m.in. na tym, że uczniowie ze starszych klas pomagają młod-
szym uczniom, którzy mają trudności w nauce, wspólnie organizują przedsięwzię-
cia, akcje, np. zbiórki książek i przyborów szkolnych dla potrzebujących rówieśni-
ków itp. Druga płaszczyzna oddziaływania to środowisko lokalne wolontariuszy,  
w którym ochotnicy pomagają osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym, 
organizują zbiórki, kwesty, prowadzą zajęcia w świetlicach dla dzieci w tym m.in.: 
informatyczne, sportowe, taneczne 26.

Wymienione powyżej przedsięwzięcia, wymagają od wolontariuszy pracy ze-
społowej, pozwalają młodzieży nabywać umiejętności współpracy w szerszym 
gronie, uczą wypracowywania kompromisów oraz bezkonfliktowego rozwiązywa-
nia problemów. Wpływają ponadto na przełamywanie barier psychicznych, uczą 
dyscypliny, odpowiedzialności za siebie i innych, zdolności obserwowania otocze-
nia oraz dostrzegania sensu i wartości swojej pracy.

prowadzone wśród wolontariuszy badania wskazują, iż zarówno dzieci jak  
i młodzież szkolna odczuwają silną potrzebę robienia czegoś pożytecznego i waż-
nego, chcą wiedzieć, że są potrzebni innym, a ich praca ma sens. to wszystko spra-
wia, że do centrów wolontariatu zgłasza się wiele osób w wieku szkolnym pełnych 
chęci i zapału do bezinteresownej pomocy innym.

praca w ramach szkolnych klubów wolontariusza stworzyła możliwość do po-
dejmowania wielu przedsięwzięć i akcji, w których młodzież szkolna doskonale 
się odnalazła. Wolontariat rozwija u dzieci i młodzieży postawę otwartości i wraż-
liwości na potrzeby innych, uczy ich odpowiedzialności, systematyczności, prze-
łamywania wielu barier psychicznych oraz własnych niedoskonałości. sprzyja on 
także nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, zawieraniu przyjaźni, współpra-

26 Ibidem.



sZKOLNe KLUBY WOLONtARIAtU – DIALOG Z WYKORZYstANIeM tecHNOLOGII... 165

cy, stał się on alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia, uzależnień i patologii. 
Udział w wolontariacie stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania 
świata wartości. poprzez zaangażowanie w różne ciekawe inicjatywy pomaga na-
brać doświadczenia w wielu nieznanych jeszcze dziedzinach, uczy otwartości na 
świat i ludzi a przede wszystkim wiary we własne możliwości.

chęć niesienia pomocy i zapał do pracy napotykają jednak na trudności, bo-
wiem często zdarza się, iż placówki nie posiadają dostatecznej wiedzy, jak zgodnie 
z prawem mogą zaangażować niepełnoletnich wolontariuszy, w związku z tym nie-
chętnie podejmują nimi współpracę27.

Dokonując analizy działalności szkolnych klubów wolontariatu nie wolno po-
minąć roli koordynatora. Koordynator jest opiekunem wolontariuszy, przygoto-
wuje ich do pracy, objaśnia zadania oraz wprowadza w tajniki wolontariatu. Jest 
osobą monitorującą działania, motywuje ich do pracy, pomaga rozwiązywać trud-
ne sytuacje, wspiera i nagradza za włożony trud i serce. Do zadań koordynatora 
należy także organizowanie i prowadzenie spotkań z wolontariuszami oraz ustale-
nie harmonogramu działań na rok szkolny28.

4. szkolny Klub Wolontariatu działający przy zespole szkół w pozezdrzu

Doskonałym przykładem działalności szkolnego klubu wolontariatu są wo-
lontariusze działający przy Zespole szkół w pozezdrzu. Klub ów rozpoczął swoją 
działalność 1 grudnia 2008 roku jako jeden z projektów realizowanych w ramach 
programu Integracji społecznej finansowanego ze środków poakcesyjnego pro-
gramu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Zorganizowanie i prowadzenie Klubu Wolontariatu miało na celu promowanie 
idei wolontariatu w środowisku lokalnym. Była to inicjatywa młodzieży, skierowa-
na do ludzi młodych, którzy chcieliby włączyć się w pomoc najbardziej potrzebu-
jącym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Obecnie pozezdrzański klub zrzesza około dwudziestu uczniów klas I–III gim-
nazjum oraz ściśle współpracuje ze środowiskiem skupionym wokół szkoły, z jej 
absolwentami, rodzicami a także z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
i instytucji społecznych.

celem działania szkolnego klubu wolontariusza w pozezdrzu jest29:
1. Zapoznanie młodzieży z idea wolontariatu oraz jej propagowaniem;

27 Ibidem.
28 http://old.wolontariat.net.pl/repository/publikacje/teksty/Wolontariat%20w%20szko-

le_internet.pdf.
29 program merytoryczny Klubu Wolontariatu przy Zespole szkół w pozezdrzu, materiały 

udostępnione przez szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole szkół w pozezdrzu.
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2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
3. Kształtowanie postaw prospołecznych;
4. Rozwijanie empatii, zrozumienia;
5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach;
8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej  

o charakterze regularnym i akcyjnym.
Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

ich działalności. Wolontariusze przyznają jednak, iż dla nich osobiście najlepszą 
formą zapłaty jest uśmiech osoby, której udało się pomóc.

Dotychczas w ramach działalności klubu zostały przeprowadzone następujące akcje30:
 – przedświąteczne zbiórki słodyczy dla dzieci;
 – zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Bystrym;
 – coroczna kwesta zorganizowana w ramach Wielkiej Orkiestry świątecznej 

pomocy;
 – catering i obsługa imprezy organizowanej przez GOK w pozezdrzu z okazji 

Dnia Babci i Dziadka;
 – organizacja kiermaszów świątecznych, w tym przygotowanie dekoracji 

świątecznych;
 – udział w festynie rodzinnym organizowanym przez GOK w pozezdrzu w celu 

promowania idei wolontariatu;
 – zbiórka pomocy szkolnych „szkoła szkole” zorganizowana w celu pomo-

cy dzieciom z rodzin poszkodowanych w czasie powodzi z Zespołu szkół  
w Wilkowie nad Wisłą;

 – na bieżąco odbywa się zbiórka nakrętek plastikowych;
 – coroczna organizacja tygodnia wolontariatu, w ramach którego młodzież  

z klubu przygotowuje plakaty oraz przeprowadza lekcje wychowawcze; 
 – zbiórka karmy dla zwierząt leśnych w ramach akcji „Dokarm leśne zwie-

rzaki”;
 – udział w akcji sadzenia lasu;
 – organizacja zabawy choinkowej dla dzieci w wieku przedszkolnym w miej-

scowościach pozezdrze, Radziszewo i Jakunówko (zabawy, konkursy, na-
grody, paczki);

 – organizacja zabawy choinkowej dla uczniów z klas 0-III sp w pozezdrzu;
 – zbiórka starych telefonów komórkowych;
 – udział w konkursie na projekt wolontaryjny, który zajął 1 miejsce w woje-

30 sprawozdanie z realizacji projektu pt. „Rodzina – jestem na tak!”, materiały udostępnione 
przez szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole szkół w pozezdrzu.



sZKOLNe KLUBY WOLONtARIAtU – DIALOG Z WYKORZYstANIeM tecHNOLOGII... 167

wództwie warmińsko-mazurskim, nagrodą był pobyt 2 uczennic gimna-
zjum na obozie połączonym z warsztatami dla wolontariuszy w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą, odbiór nagrody w pałacu prezydenckim w Warszawie.

Zdaniem członków szkolnego Klubu Wolontariusza działającego przy Zespole 
szkół w pozezdrzu udział w pracy wolontaryjnej pomaga im rozwijać zaintereso-
wania, uczy odpowiedzialności za siebie i innych, systematyczności, współdziałania, 
wrażliwości oraz otwartości na ludzi i ich problemy. Klub stwarza szansę na praktycz-
ne wykorzystanie przez nieletnich ochotników własnych umiejętności, zdobywania 
doświadczenia w nowych, nieznanych jeszcze dziedzinach oraz czynnego zaangażo-
wania się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. to wszystko sprawia, 
że wolontariusze czują się potrzebni a ich praca ma sens i przynosi wymierne efekty.

Rozbudowany system wartości jakim kierują się pozezdrzańscy wolontariusze 
podczas realizacji zadań sprawia, że potrafią oni bacznie obserwować otoczenie  
i zauważać pola na których mogliby działać. sami proponują inicjatywy, a następ-
nie przystępują do ich realizacji. Dla nich istotne jest, że mogą zrobić coś pożytecz-
nego, coś co da radość innym lub pomoże rozwiązać problem. płaszczyzna na któ-
rej realizują zadania to nie tylko praca lecz miejsce, w którym zawiera się przyjaź-
nie, sympatie, wymienia poglądy, dyskutuje na rozległe tematy. Jest to zatem jak 
najbardziej pożądana i jakże potrzebna forma spędzania wolnego czasu.

podsumowanie

Analiza standardów w zakresie działalności szkolnych Klubów Wolontariatu 
prowadzi do wniosku, iż spełniają one niezwykle istotną rolę na płaszczyźnie edu-
kacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży szkolnej. Z przeprowadzonych badań 
wynika, iż praca w wolontariacie to nie tylko zobowiązania i odpowiedzialność, 
lecz przede wszystkim ogromna satysfakcja z niesienia pomocy drugiemu czło-
wiekowi. to także umacnianie w młodych wolontariuszach pozytywnych wzorców 
społecznych, wpływanie na budowanie ich świata wartości, pasji, poszukiwania 
autorytetów oraz rozwoju osobowości, zwłaszcza wobec coraz bardziej powszech-
nego konsumpcyjnego stylu życia, uzależnień i patologii.

Zdaniem koordynatorów udział w wolontariacie szkolnym pomaga młodym 
ludziom poszerzać zakres postaw obywatelskich, pozytywnie wpływa na stopień 
ich samooceny oraz wiary we własne możliwości. Uczy ich pracy w zespole, wraż-
liwości i empatii, a co niezwykle istotne stanowi jakże pożyteczną formę spędza-
nia czasu wolnego.

Wolontariat szkolny stwarza dla dzieci i młodzieży szansę na praktyczne wyko-
rzystanie własnych umiejętności i doświadczeń, rozwijania zainteresowań, zdoby-
wania doświadczenia w nowych, nieznanych jeszcze dziedzinach oraz zaangażo-
wania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.
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* * *

streszczenie: szkolne koła wolontariatu odgrywają wyjątkową rolę w kształtowaniu po-
staw i wartości wśród dzieci i młodzieży. Jak dowodzą badania naukowe okres edukacji wcze-
snoszkolnej i szkolnej to czas najwłaściwszy dla kreowania pozytywnych wzorców i osobowości 
młodego człowieka, zwłaszcza wobec wszechogarniającego konsumpcyjnego stylu życia, uza-
leżnień i patologii. to czas, w którym młodym ludziom zaszczepić można postawy obywatelskie 
będące drogowskazem dla dalszych decyzji życiowych.

Wszelkie działania podejmowane przez szkolne koła wolontariatu odgrywają szczególnie 
ważną rolę na płaszczyźnie edukacyjno-wychowawczej, bowiem umacniają w dzieciach i mło-
dzieży pozytywne wzorce społeczne, wpływają na budowanie świata wartości, pasji, poszuki-
wania autorytetów oraz rozwoju osobowości. Udział w wolontariacie pomaga młodym ludziom 
poszerzać zakres postaw obywatelskich, pozytywnie wpływa na stopień samooceny oraz wiary 
we własne możliwości, uczy pracy w zespole, wrażliwości i empatii, a co niezwykle istotne sta-
nowi jakże pożyteczną formę spędzania czasu wolnego.

słowa kluczowe: wolontariat, organizacje pozarządowe, szkolne koła wolontariatu, praca 
społeczna, instytucje samorządowe, społeczeństwo obywatelskie, inicjatywa lokalna, postawy 
obywatelskie, wspólnota samorządowa, edukacja obywatelska.

summary: school voluntary groups play exceptional role in shaping the attitudes and val-
ues of children and teenagers. As it is proved by research, the period of primary and secondary 
education is the most appropriate time to create positive exemplars and the personality of a 
young man, particularly in view of pervasive consumer lifestyle, addictions and pathologies. It 
is the time during which young people can be inculcated with active civic attitudes which will 
be their guidepost for further life decisions.

Any activities performed by school voluntary groups play crucial role educationally and 
pedagogically as they strengthen positive social exemplars among children and teenagers, in-
fluence the process of creating the world of values, passions, searching for role models and 
self-development. taking part in a voluntary activity help young people to broaden the scope 
of active civic attitudes and influence the degree of self-esteem and self-confidence positively. It 
also teaches them sensitivity and empathy as well as how to work in a team and last but not least 
it is a useful way of spending free time.

Keywords: Voluntary, non-governmental organization, school voluntary group, commu-
nity service, non-governmental institutions, civil society, local initiative, active civic attitude, 
local government community, civil education.
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Majka Łojko

EKONOMIA SPOŁECZNA W PRAKTYCE PRACY 
SOCJALNEJ - W STRONę ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH 

PRZECIWDZIAŁANIA MARGINALIZACJI  
I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO BEZROBOTNYCH

SOCIAL ECONOMY AS PRACTICED BY SOCIAL WORK SYSTEM - TOWARDS 
SYSTEMIC SOLUTIONS TO COUNTER THE MARGINALIZATION AND 

SOCIAL EXCLUSION OF THE UNEMPLOYED

Wstęp

Dyskusja wokół istoty pracy socjalnej w polsce od lat koncentruje się na poszu-
kiwaniu nowych form pomocy i wsparcia dla osób funkcjonujących poza głównym 
nurtem życia społecznego. Na poziomie rozważań teoretycznych zakłada się, iż 
skuteczny system pomocy powinien prowadzić do odzyskania samodzielności od-
biorców proponowanego wsparcia i charakteryzować się trwałością uzyskiwanych 
rezultatów. Niemniej jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że współczesna oferta 
ośrodków pomocy społecznej nie do końca spełnia te założenia w stopniu, który 
mógłby zostać uznany jako zadowalający. przyczyny takiego stanu mogą wynikać 
z wielu czynników takich jak: uwarunkowania legislacyjne, sytuacja ekonomicz-
no-gospodarcza kraju i jego poszczególnych regionów czy też z roku na rok coraz 
bardziej uszczuplane środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy spo-
łecznej. powodów można także upatrywać w nastawieniu samych pracowników 
pomocy społecznej do pracy bądź też w roszczeniowych postawach świadczenio-
biorców. Bez względu na to, z czego i w jakim stopniu wynika obecny stan rzeczy, 
zasadnym wydaje się podejmowanie wszelkich możliwych działań zmierzających 
do poprawy zaistniałej sytuacji.

W ostatnich latach dynamicznie rozwijający się sektor ekonomii społecz-
nej stwarza nowe możliwości rozwoju pomocy społecznej. Z kolei system pomo-
cy społecznej okazuje się być niezbędnym dla tworzenia warunków zaistnienia 
ekonomii społecznej w rzeczywistości społecznej1. charakter realizowanych w 

1 J. staręga-piasek., Ekonomia społeczna ku pomocy społecznej. [w:] Ekonomia społeczna. 
Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej. red. J. staręga-piasek, Warszawa 2007, s. 13.
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ten sposób działań wydaje się w sposób naturalny łączyć praktykę pracy socjalnej  
i ekonomii społecznej.

1. miejsce pomocy społecznej w sektorze ekonomii społecznej

tradycyjna pomoc społeczna, podobnie jak ekonomia społeczna zorientowa-
na jest na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; jednakże jej możliwości są 
jednoznacznie określone (a tym samym ograniczone) zapisami prawnymi ustawo-
dawstwa socjalnego (tj. ustawy o pomocy społecznej). ekonomia społeczna ofe-
ruje nieco szersze podejście do tego zadania, bowiem zasadniczą jej funkcją jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu2.

W myśl artykułu 2 ustawy o pomocy społecznej pomoc społeczna to instytu-
cja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których to nie są oni w stanie pokonać 
wykorzystując do tego własne środki, możliwości oraz uprawnienia3. W ten sposób 
zdefiniowana pomoc społecznej wskazuje, że jest ona jednym z elementów każde-
go systemu zabezpieczenia społecznego.

pomoc społeczna jako część zabezpieczenia społecznego obejmować powin-
na te kategorie osób, których problemy z różnych powodów nie są rozwiązywane  
w ramach funkcji zaopatrzeniowej zabezpieczenia społecznego, czyli ochrona 
osób posiadających uprawnienia do świadczeń społecznych, które spełniają okre-
ślone warunki, jak również ubezpieczeniowej tj. ochrona osób objętych ubezpie-
czeniem społecznym4.

Ośrodki pomocy społecznej jako realizatorzy ustawodawstwa socjalnego – 
obok urzędów pracy – są instytucją, która odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo 
socjalne bezrobotnych i ich rodzin. efektywna walka z bezrobociem wymaga łą-
czenia działań obu tych instytucji, które powinny wspierać bezrobotnych w drodze 
do życiowego usamodzielnienia się poprzez m in.: dostarczanie dochodów bieżą-
cych, niezbędnych do zaspokojenia jego potrzeb i ewentualnych potrzeb jego ro-
dziny; świadczenie pomocy w uzyskaniu szansy na podjęcie – w bliższej lub dal-
szej perspektywie – pracy zawodowej, a także dążenie do utrzymania pozycji spo-
łecznej na niezmienionym poziomie oraz kontynuacja ubezpieczenia społecznego 
dającego prawo do świadczeń społecznych na przyszłość.

Wspólnotowe przesłanie ekonomii społecznej, opisywanej również jako „lo-
kalna ekonomia solidarności” lub „ekonomia wzmacniająca więzi społeczne”, jest 

2 J. Hausner, Ekonomia społeczna jakom kategoria rozwoju [w:] Ekonomia społeczna a roz-
wój, red. J. Hausner, Kraków 2008, s. 15.

3 Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887), art. 2.
4 L. Frąckiewicz, Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice 2002, s. 140.
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bliskie pracy socjalnej. Instytucja pomocy społecznej jako partner podmiotów 
ekonomii społecznej (pes) traktuje ekonomię społeczną (es) jako narzędzie do 
rozwiązywania problemów społecznych. przy czym realizowane założenia pomo-
cy społecznej i ekonomii społecznej powinny się wzajemnie przenikać i uzupeł-
niać. W tym przypadku ekonomia społeczna staje się jednocześnie moderatorem 
jak i pośrednikiem między systemem politycznym, sferą pomocową, innymi pod-
miotami ekonomicznymi, jednostkami czy też środowiskami lokalnymi5.

to, co wyróżnia przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej 
jest nadrzędność celów społecznych nad działalnością nastawioną na zysk. celem po-
dejmowanych działań jest zaspokojenie konkretnych potrzeb jednostek i społeczności  
a wypracowane przy ich pomocy zyski służą realizacji tego działania.6 

ekonomia społeczna traktowana jest jako określenie specyficznych dla niej form 
prawno-organizacyjnych lub zasad charakteryzujących podmioty uczestniczące  
w ekonomii społecznej7. Jej podmioty nie są kontrolowane przez administrację publicz-
ną, lecz przez obywateli. Ich misja wynika i jest chroniona przez samodzielne zarzą-
dzanie, demokratyczne decydowanie oraz lokalne umiejscowienie tych organizacji8. 
W opracowaniach literatury przedmiotu ekonomia społeczna traktowana jest równolegle  
z funkcjonującymi terminami: „gospodarka obywatelska” czy „gospodarka społeczna”. 
Analizując zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej warto zauważyć, że: społeczna 
gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywat-
nej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę 
ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej polskiej9.

H. Kaszyński uważa, iż ekonomia społeczna definiowana jako działalność ini-
cjowana i prowadzona przez szeroko rozumiane organizacje obywatelskie (…) jest 
w sposób naturalny powiązana z pracą socjalną jako dyscypliną naukową odpowia-
dającą na pytania o strukturę społeczną, mechanizmy polityczno instytucjonalne, 
ogólne wzory ekonomiczne oraz metody redystrybucji świadczeń społecznych10.

Według e. Leś ekonomia społeczna poprzez system działań zarówno z zakre-
su socjalno-edukacyjnych jak i leczniczo rehabilitacyjnych a także udzielaniu po-

5 H. Kaszyński, Ekonomia społeczna i praca socjalna. Razem czy osobno? [w:] J. staręga-pia-
sek (red.), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej. Warszawa 2007, 
s. 66.

6 B. Kowalczyk, Aktywna polityka społeczna w pomocy społecznej i w projektach systemo-
wych; za: p. Rosiński, Z teorii i praktyki gospodarki społecznej. tom 1 [red] e. Leś, M. Ołdak, 
Warszawa 2006, s. 105.

7 J. Hausner, Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, [w:] J. Hausner (red.), Ekonomia 
społeczna a rozwój. Kraków 2008, s. 11.

8 Ibidem, s.14.
9 Art.20 Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 

483).
10 Ibidem, s. 4.
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mocy w zatrudnieniu przywraca osobom bezczynnym zawodowo i wykluczonym 
poczucie uczestnictwa społecznego i uświadamiają posiadanie i potrzebę wyko-
rzystywania obywatelskich uprawnień oraz przygotowują do podjęcia odpowie-
dzialności indywidualnej za własny los11.

W polsce ekonomia społeczna stwarza nową przestrzeń dla działalności wielu 
różnych podmiotów, dla których zysk prywatnie nie jest najważniejszym priory-
tetem aktywności. prowadzone w jej obrębie działania charakteryzują się następu-
jącymi zasadami:

 – ich celem nie jest wytworzenie zysku ani jego kapitalizacja;
 – uczestnictwo jest dobrowolne, najczęściej na zasadzie członkostwa, tylko  

w niektórych przypadkach poprzez stosunek zatrudnienia;
 – zarządzanie jest procesem demokratycznym;
 – wypracowane dochody służą w pierwszej kolejności zaspokajaniu potrzeb 

społecznych lub pracowniczych, nadmiar środków może być przeznaczony 
na rozwój działalności;

 – głównym adresatem są jednostki lub grupy zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym12.

t. Kazimierczak i M. Rymsza traktują ekonomię społeczną, jako narzędzie mo-
bilizacji ekonomicznej i społecznej zaniedbanych społeczności lokalnych oraz jako 
formułę zwiększania uczestnictwa ich członków (mieszkańców) w wymianie go-
spodarczej i życiu publicznym13.

Wspieranie działań z zakresu ekonomii służy osiąganiu wspólnego celu, ja-
kim jest skuteczna i prowadząca do usamodzielnienia klienta pomocy społecznej. 
takie podejście wymaga jednak traktowania świadczeniobiorców jako jednostek, 
które w określonych warunkach chcą i potrafią wykazać aktywność prowadzącą do 
usamodzielnienia14.

2. podmioty ekonomii społecznej w praktyce pomocy społecznej 

podmioty ekonomii społecznej to instytucje i organizacje, które przede wszyst-
kim chcą realizować misję społeczna i osiągać cele społeczne. Dla tych podmiotów 
zysk jest ważny, ale nie najważniejszy; działają bowiem na rzecz określonych grup 
ludności. Głównym celem jest dostarczanie usług oraz produktów coraz częściej 

11 e. Leś, Gospodarka społeczna podstawowe pojęcia zakres działalności. Warszawa 2006, s. 1.
12 p. sałustowicz, Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej [w:] J. staręga-piasek (red.), 

Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej. Warszawa 2007, s. 30.
13 t. Kazimierczak, M. Rymsza, Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Warszawa 2007, s. 11.
14 H. Kaszyński, Ekonomia społeczna i praca socjalna. Ekonomia społeczna teksty. 2007, 

Warszawa 2007, s. 12.
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poszukiwanych na rynku, zaś niechętnie lub rzadko oferowanych przez podmioty 
prywatne czy też publiczne ze względu na ich niską opłacalność. Ich rola pole-
ga na tym, że podejmują one w swojej działalności bardzo ważne role społeczne, 
przywracają społeczeństwu jednostki słabe, które skazane są na odrzucenie, a tak-
że te, które samodzielnie nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb. podmioty te 
stwarzają realną alternatywę w ramach tworzenia miejsc pracy oraz ograniczania 
sfery wykluczenia społecznego. Również uczą odpowiedzialności, przedsiębior-
czości, a także dają możliwość zdobycia potrzebnych umiejętności zawodowych15. 
Aktywizując i włączając do gospodarki rynkowej społeczności zagrożone wyklu-
czeniem społeczny przyczyniają się do podniesienia spójności w tych obszarach 
przeciwdziałania marginalizacji, z którymi nie radzi sobie administracja publicz-
na. Niemniej jednak, aby osiągać cele autonomicznie podmioty ekonomii społecz-
nej muszą generować dochody.

Zasadniczym zadaniem ekonomii społecznej jest więc wypełnianie funkcji 
prorozwojowych takich jak: tworzenie materialnej bazy dla działania organizacji 
obywatelskich, promowanie alternatywnych form kredytowania, wzmacnianie ka-
pitału społecznego, regeneracja lokalnej przestrzeni publicznej, urzeczywistnianie 
idei obywatelskości czy wreszcie reformowanie sektora usług publicznych.

Łącząc funkcję prorozwojowe z rolą społecznego przedsiębiorcy, ekonomia 
społeczna w krótkim okresie tworzy miejsca pracy, dając oszczędności w wydat-
kach publicznych zaś w długim okresie kreuje i spożytkowuje kapitał społeczny16.

Zdaniem t. Kazimierczaka w ostatnich latach w europie pojawił się konkretny 
termin, określający inicjatywy gospodarki społecznej dążące do integracji przez 
pracę jako przedsiębiorstwa społeczne pracy Integracyjnej. Różnią się one, stosu-
jąc różne sposoby integracji w odniesieniu do problemów długotrwałego bezrobo-
cia i nieaktywności zawodowej ludzi upośledzonych społecznie. Autor wyróżnia 
cztery grupy takich przedsiębiorstw:

•	 przedsiębiorstwa oferujące integrację zawodową połączoną z ciągłymi sub-
sydiami przeznaczone są dla osób w najtrudniejszej sytuacji, których inte-
gracja na otwartym rynku pracy jest mało prawdopodobna. (…) (przykład 
ZAZ);

•	 przedsiębiorstwa, które zapewniają stałe i samowystarczalne zatrudnienie, 
tzn. stałą pracę w miarę zrównoważona ekonomicznie, ludziom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym i o niskiej pozycji na rynku pracy. W początko-

15 A. Kościelniak, Podmioty ekonomii społecznej jako alternatywa dla zjawiska wykluczenia 
społecznego. Roczniki ekonomiczne Kujawsko-pomorskiej szkoły Wyższej w Bydgoszczy Nr 
6/2013, Bydgoszcz 2013, s. 120, 126.

16 J.Hausner, Ekonomia społeczna, jako kategoria rozwoju, [w:] J. Hausner (red.), Ekonomia 
społeczna a rozwój. (skrypt 1), Kraków 2009, s. 15.
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wej fazie przyznaje się publiczna pomoc, żeby zrekompensować mniejszą 
produktywność grupy docelowej. (…) (przykład spółdzielnia socjalna);

•	 przedsiębiorstwa, które oferują przejściowe, tymczasowe zatrudnienie lub 
praktyki. Oferują one pomoc w znalezieniu pracy na otwartym rynku pra-
cy, umożliwiają grupom defaworyzowanym zdobycie doświadczenia zawo-
dowego;

•	 przedsiębiorstwa, których głównym celem jest (Re)socjalizacja poprzez ak-
tywność produkcyjną, w trakcie pracy uczestnicy maja możliwość podno-
szenia swoich osobistych, społecznych i zawodowych kompetencji. celem 
jest nie tyle integracja na rynku pracy, ale (re)socjalizacja przez kontakty 
grupowe, przestrzegania zasad,. (…) (przykład cIs).17

3. pomoc społeczna wobec problemu bezrobocia – aktualne rozwiązania

Niezmiennie od lat 90-tych jedną z głównych przyczyn uprawniających do uzy-
skania świadczeń z pomocy społecznej (przy spełnieniu innych warunków) jest 
bezrobocie. Według danych GUs bezrobocie jest drugim w kolejności (po ubó-
stwie) najczęstszym powodem przyznania pomocy ze świadczeń pomocy społecz-
nej. W 2012 r. w skali całego kraju pomoc taką otrzymało 640 507 rodzin, liczba 
osób w tych rodzinach wyniosła 1 850 46318.

praca socjalna z tak potężną „armią” bezrobotnych wymaga zdecydowane-
go działania, które pozwoli skutecznie niwelować liczne dysfunkcje towarzyszą-
ce bezrobociu. Działania te powinny być zdecydowanie zorientowane na równo-
czesną reintegrację społeczną i zawodową. Oczywistym jest fakt, iż integracja za-
wodowa i społeczna osób zaliczonych do grup zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym jest priorytetowym wyzwaniem dla całego systemu pomocy społecznej. 
podejmowane działania aktywizacyjno-pomocowych wskazują, że przedsięwzięcia 
ukierunkowane na usamodzielnianie bezrobotnych beneficjentów pomocy spo-
łecznej mogą przybierać różną formę. Oferowane wsparcie – aby było skuteczne – 
powinno także obejmować działania integrujące te osoby ze społecznością lokalną  
i ich najbliższym otoczeniem. Jednocześnie istotnym jest nie tylko wspieranie osób 
bezrobotnych w procesie przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, ale również 
organizowanie społeczności lokalnej w taki sposób, aby była otwarta na przyjęcie 
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

17 t. Kaźmierczak, Zrozumieć ekonomię społeczną. [w:] t. Kaźmierczak, t. Rymsza (red.), 
Kapitał społeczny i Ekonomia społeczna. Warszawa 2007, s.104.

18 pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2012. GUs, Warszawa 2013, s. 69. 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZOs_pomoc_spoleczna_i_opieka_nad_dzieckiem_i_
rodzina_w_2012_r.pdf (dostęp: 1 sierpnia 2014 r.).
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Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia stosowania przez system po-
mocy społecznej różnych aktywnych form pomocy skierowanych do osób bezro-
botnych - funkcjonujących w obszarach grup szczególnego ryzyka wykluczenia 
społecznego, można ukształtować pewien „układ rodzajowy aktywnych form po-
mocy”, w którym wyróżnia się:

1. Instytucjonalne aktywne formy pomocy:
1)  centra Integracji społecznej,
2)  Kluby Integracji społecznej,
3)  Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w/w instytucje zalicza się do tzw. „nowych” 
podmiotów ekonomii społecznej.

2. Indywidualne aktywne formy pomocy:
1)  Kontrakt socjalny,
2)  Indywidualny program zatrudnienia socjalnego,
3)  Indywidualny program wychodzenia z bezrobocia,
4)  Indywidualne programy zatrudnienia wspieranego, jako element za-

trudnienia socjalnego.
3. programowe aktywne formy pomocy:

1)  prace społecznie użyteczne na terenie gminy inicjowane przez samo-
rząd gminny,

2)  Roboty publiczne na terenie gminy,
3)  staż i inne formy aktywizacji zawodowej, ujęte w instrumentach rynku 
      pracy19.

W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób 
lub rodzin dotkniętych bezrobociem, pracownik socjalny ośrodka pomocy spo-
łecznej powinien zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną. W kontrakcie 
określone są uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podej-
mowanych działań. 

Bezrobotny świadczeniobiorca pomocy społecznej ma także możliwość uczest-
nictwa w zajęciach w jednostkach zatrudnienia socjalnego, do których zaliczyć 
należy m in. centra Integracji społecznej oraz Kluby Integracji społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej mogą współtworzyć Centrum Integracji Społecznej 
(cIs)20. Wójt, burmistrz, prezydent miasta i organizacje pożytku publicznego 

19 por. program „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Edycja 2011-2015”, 
MpIps, Warszawa 2011, s. 2-3. http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programy-z-
atwierdzone-przez-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-na-lata-2011-2015/program-aktywne-
formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-edycja-2011(plik pobrano: 09.08.2014).

20 Ustawa z 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003r. Nr 122 poz. 1143 
z późn. zm.).
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mogą utworzyć na swoim terenie cIs - jednostkę organizacyjną realizującą rein-
tegrację zawodową i społeczną21 m.in. osób bezrobotnych, w rozumieniu przepi-
sów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez 
okres co najmniej 36 miesięcy. centrum, w ramach reintegracji zawodowej, może 
prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową. pracownicy socjal-
ni mają za zadanie opiniować wnioski osób ubiegających się o uzyskanie statusu 
uczestnika zajęć cIs. po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w cIs bezrobotni 
mogą się zdecydować na tzw. zatrudnienie wspierane. Może to być praca u praco-
dawcy lub w cIs (na okres nie krótszy niż 18 miesięcy) oraz prowadzenie wspól-
nej działalności gospodarczej.22

Osobom bezrobotnym pomoc społeczna proponuje także udział w zajęciach 
Klubu Integracji Społecznej (KIs) organizujących działania o charakterze terapeu-
tycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym. KIs prowadzone mogą być przez 
gminę lub na jej zlecenie przez ośrodek pomocy społecznej lub organizację po-
żytku publicznego prowadząc reintegrację zawodową i społeczną. Uczestnictwo  
w KIs jest dobrowolne.

W klubach można organizować i prowadzić w szczególności programy za-
trudnienia tymczasowego (pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na 
czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,  
u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 
przygotowanie do podjęcia zatrudnienia), poradnictwo prawne, działalność sa-
mopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.23

Inną formą aktywizacji bezrobotnych bez prawa do zasiłku są prace społecz-
nie użyteczne. prace te są organizowane przez gminy w jednostkach organizacyj-
nych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących 
się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. prace takie mogą 
wykonywać bezrobotni w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 go-
dzin tygodniowo. Ustawa nie zawiera ograniczenia czasowego dla realizacji tych 
prac - co oznacza, iż osoba bezrobotna może cały rok (i dłużej) wykonywać pra-
ce społecznie użyteczne, przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej. Osoba 
wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym  
(z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadko-

21 definicja za w/w ustawą: 1) reintegracja społeczna - działania, mające na celu odbudowa-
nie i podtrzymanie u osoby, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnie-
nia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu; 2) reintegracja zawodowa - dzia-
łania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia 
pracy na rynku pracy.

22 Ustawa z 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późn. zm.).
23 Ustawa z 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003r. Nr 122 poz. 1143 

z późn. zm).
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wym. podmioty, na rzecz których prace takie mogą być wykonywane mają służyć 
wsparciu lokalnych społeczności, nie mogą mieć na celu maksymalizacji zysku24.

zakończenie

powstawanie nowych i rozwój istniejących instytucji reintegracji społecznej 
i zawodowej, jest priorytetem dla samorządów lokalnych oraz organizacji poza-
rządowych. Wskaźniki efektywności zatrudnienia socjalnego, głównie wskaźni-
ki ponownego zatrudnienia na otwartym rynku pracy, są argumentem niepod-
ważalnym w kwestii potrzeby tworzenia, a następnie utrzymania podmiotów eko-
nomii społecznej w systemie pomocy społecznej. partnerstwo i zasady związane 
z ekonomią społeczną, które dotyczą ludzi, zasobów i metod działania, stają się,  
a przynajmniej mogą się stać, niezbędne25.

skuteczność pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi może wzrosnąć dzięki wy-
korzystaniu instrumentów ekonomii społecznej. polegają one na reedukacji spo-
łecznej i zawodowej osób bezrobotnych i w ten sposób przygotowują ich do wej-
ścia na rynek pracy (ekonomia społeczna sensu largo, np. centra i Kluby Integracji 
społecznej) lub na mobilizowaniu ludzi do pomocy wzajemnej, przedsiębiorczości  
i działalności gospodarczej, rozumianej, jako „zdolność społeczności lokalnej do kre-
owania zbiorowych form zachowań ekonomicznych”. Niemniej jednak, warunkiem 
powodzenia działań podejmowanych z zakresu aktywizacji bezrobotnych jest posia-
danie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników socjalnych posiadających od-
powiednie kompetencje w posługiwaniu się instrumentami ekonomii społecznej26.

pomoc społeczną jako instytucja z sektora ekonomii społecznej w zakresie ak-
tywnej pomocy bezrobotnym powinna opierać się na 5 filarach:

1. preferencji dla zasady partycypacji społecznej kosztem zasady maksymali-
zowania bezpieczeństwa socjalnego;

2. promocji zatrudnienia wspieranego w różnych formach;
3. Koncentracji wspierania na osobach bezrobotnych zdolnych do pracy (lub 

mogących tę zdolność odzyskać);
4. Zmianie nie tyle skali redystrybucji w ramach programów polityki spo-

łecznej, ile charakteru rozdzielanego dobra (redystrybucja pracy w miejsce 
świadczeń);

24 Ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 
Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.).

25 K. Błaszczyk, Optymalizacja procesu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej przez 
samorządy (poradnik), szczecin 2012, s. 29.

26 I. Rybka, Diagnoza pomocy społecznej w Polsce w latach 1991-2006. Możliwości i barie-
ry zastosowania instrumentów ekonomii społecznej w pomocy społecznej. ekonomia społeczna 
teksty 2006, Warszawa 2007, s. 3.
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5. tendencji do legitymizowania programów socjalnych w sposób wychodzą-
cy poza tradycyjne podziały ideologiczne27.

Reasumując, skuteczny model aktywnej pracy socjalnej realizowany na rzecz 
osób bezrobotnych powinien koncentrować się na jej funkcjach usamodzielniają-
cych i ukierunkowany na aktywizację beneficjentów (nawet kosztem ograniczenia 
poziomu ich ochrony socjalnej). celem tej koncepcji jest uczestnictwo w życiu 
społecznym postrzegane przez pryzmat aktywności na rynku pracy, w tym w sek-
torze ekonomii społecznej.

* * *

streszczenie: ekonomia społeczna różni się zasadniczo od gospodarki rynkowej tym, że 
jej podmioty nie są nastawione na zysk, ale przede wszystkim na realizację celów społecznych,  
z których najważniejszym jest przeciwdziałanie społecznemu marginalizacji i wykluczeniu spo-
łecznemu.

Aktywna polityka społeczna obliguje do poszukiwania nowych rozwiązań w systemie po-
mocy społecznej i prowadzonej w jej ramach pracy socjalnej. Dlatego też wspieranie działań 
z zakresu ekonomii służy osiąganiu wspólnego celu, jakim jest skuteczna pomoc prowadzą-
ca do wspierania bezrobotnych klientów pomocy społecznej.Jedną z możliwości zwiększenia 
profesjonalizacji i efektywności praktyki pracy socjalnej w przeciwdziałaniu marginalizacji  
i wykluczeniu społecznemu bezrobotnych są propozycje kierowane z prężnie rozwijającego się 
obszaru ekonomii społecznej.

W niniejszym artykule przedstawiono wybrane obszary rozwiązań systemowych oraz prak-
tyczne działania podejmowane przez pomoc społeczną jako instytucję z sektora ekonomii spo-
łecznej w zakresie aktywnej pomocy bezrobotnym.

Uwzględniając zakładane zmiany w pomocy społecznej oraz złożoność problemów bezro-
botnych świadczeniobiorców, wspieranie ekonomii społecznej wydaje się wręcz koniecznością 
a przekonanie o ogromnym potencjale tych form wsparcia w połączeniu z pracą socjalną, sta-
nowi osobisty motyw podjęcia dyskusji w tym zakresie.

słowa kluczowe: ekonomia społeczna, przedsiębiorstwa socjalne, wykluczenie społeczne, 
pomoc społeczna, praca socjalna.

summary: The social economy is fundamentally different from the market economy as its 
entities are not focused on gaining profit but are primarily concentrated on social objectives, the 
most important of which is to counter the marginalization and social exclusion.

Active social policy obliges us to search for new solutions in the social care system and in 
the social work practice that is carried out within this system. Therefore, the main purpose of 
supporting economic activities is to offer effective help and support for the unemployed social 
care system clients.

some of the possibilities of making social work practice more professional and effective to 
counter the marginalization and social exclusion of the unemployed are proposals that come 
from a thriving area of social economy.

27 M. Rymsza, Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki spo-
łecznej. [w:] t. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. War-
szawa 2007, s. 179.
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In this article presents selected areas of system solutions and practical measures taken by 
the social assistance as the institution of the social economy sector in the field of active assis-
tance to the unemployed.

taking into account the assumed changes in the social care system and the complexity of 
the problems of the unemployed stakeholders - supporting social economy seems to be a neces-
sity, whereas the confidence in the high potential of these forms of support in conjunction with 
social work practice constitutes a personal motive to take part in the dispute on these issues.

Keywords: social economy, social enterprise, social exclusion, social assistance, social work. 
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KLAUZULE SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH 
PUBLICZNYCH- SZANSA PODMIOTÓW EKONOMII 
SPOŁECZNEJ W LEPSZEJ PARTYCYPACJI śRODKÓW 

PUBLICZNYCH

SOCIAL CLAUSEM IN PUBLIC PROCUREMENT- OPPORTUNITY OF 
BETTER PARTICIPATION IN PUBLIC FUNDS FOR SOCIAL ECONOMY 

ENTITIES

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 1 (dalej: ustawa pzp) 
określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, 
kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach ure-
gulowanych w ustawie2. przepisy w/w ustawy stosuje się do zamówień publicz-
nych, przedmiotem których są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Robota bu-
dowlana to wykonywanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  
w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane3, a także realizacja obiektu 
budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego za pomocą dowolnych środków, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego4. Dostawa to nabywa-
nie rzeczy, praw oraz innych dóbr w szczególności na podstawie umowy sprzedaży 
najmu dzierżawy oraz leasingu5. Usługi to wszelkie pozostałe świadczenia których 
przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy6. W/w zamówienia udzielane 
są przez jednostki sektora finansów publicznych, które posiadają środki publiczne 
na ich wykonanie. środkami publicznymi są m.in. dochody publiczne, środki po-
chodzące z budżetu Unii europejskiej, przychody budżetu i jednostek samorządu 

1 Ustawa z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.).
2 Ibidem, art. 1.
3 Ustawa z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).
4 Art. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 907 

z późn. zm.).
5 Ibidem, art. 2.
6 Ibidem.
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terytorialnego7. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to postępo-
wanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania 
zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu 
dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w spra-
wie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki 
– wynegocjowania postanowień takiej umowy 8. Zgodnie z art. 12 ustawy pzp9 
wyróżnia się dwa tryby przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia,  
a mianowicie przetarg ograniczony i nieograniczony. celem przytoczonych try-
bów postępowania jest wybór najkorzystniejszej oferty, czyli takiej, która przed-
stawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przed-
miotu zamówienia publicznego10. efekt finalny zamówień publicznych to umo-
wa– zawierana na piśmie, o charakterze odpłatnym, dochodząca do skutku po-
przez złożenie zgodnego oświadczenia woli stron / podmiotów stosunku zobowią-
zaniowego. Wskazuje się na dwa podmioty, które biorą udział w procedurze udzie-
lania zamówienia publicznego tj. Zamawiającego, którym jest osoba fizyczna, oso-
ba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obo-
wiązaną do stosowania ustawy11 i Wykonawcę, którym jest osoba fizyczna, osoba 
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 
ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia publicznego12.

Zamawiający, czyli organy administracji publicznej szczebla centralnego, re-
gionalnego i lokalnego oraz podmioty prawa publicznego, wydatkują na zamó-
wienia publiczne około 10% produktu Krajowego Brutto. Rok rocznie Urząd 
Zamówień publicznych (dalej: UZp) przekazuje Radzie Ministrów sprawozdanie 
prezesa UZp o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych. Z komunikatów 
UZp wynika, iż wartość udzielonych zamówień publicznych wyniosła w 2013 r. 
143,2 mld zł, w 2012 r. 132,7 mld zł, w 2011 r. 144,1 mld zł, a w 2010 r. ~167 mld 
zł13. Na podstawie analizy autora, w oparciu o informacje z Biuletynu Zamówień 
publicznych14, w 2014 r. możliwe jest zwiększenie wartości rynku zamówień pu-
blicznych. Obrazuje to jak duży potencjał nabywczy posiadają instytucje publicz-

7 Ibidem, art. 5 ust. 1.
8 Ibidem, art. 2 pkt. 7a.
9 Ibidem, art. 12.
10 Ibidem, art. 2 pkt. 5.
11 Ibidem, art. 2.
12 Ibidem.
13 Urząd Zamówień publicznych- sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień publicznych 

o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013/2012/2011/2010 roku, http://www.
uzp.gov.pl.

14 źródło: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=browser.
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ne oraz jak duża odpowiedzialność spoczywa na nich w wydatkowaniu środków 
publicznych.

Instytucje publiczne wydatkując środki publiczne mogą w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego kierować się celami społecznymi. cele spo-
łeczne zamówień publicznych to te działania, które zobowiązują lub zezwalają za-
mawiającemu na takie kształtowanie udzielanego zamówienia publicznego, aby 
przy jego realizacji wykorzystać powyższe rozwiązania prawne z poszanowaniem 
podstawowych zasad tego systemu i całego systemu prawa Unii europejskiej (da-
lej: Ue)15. pierwotne pojęcie celów społecznych w zamówieniach publicznych 
ukształtowało się na gruncie legislacji Ue. Mowa jest o nich w bogatym orzecznic-
twie trybunału sprawiedliwości Ue16, komunikatach interpretacyjnych Ue sca-
lających kwestie społeczne z zamówieniami publicznymi17 oraz dyrektywach do-
tyczących zamówień publicznych18. Definiuje je się jako zamówienia, w których 
uwzględnia się co najmniej jeden z aspektów społecznych: – możliwość zatrud-
nienia, – godna praca, – integracja społeczna, – równość szans, - dostępność, – 
projektowanie dla wszystkich- zgodność z prawami społecznymi19. Zgodnie z art. 
26 Dyrektywy 2004/18/We parlamentu europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r.  
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty bu-
dowlane, dostawy i usługi, wskazuje się, że „instytucje zamawiające mogą określić 
warunki szczególne związane z realizacją zamówienia, pod warunkiem, że są one 
zgodne z przepisami prawnymi Wspólnoty oraz zostały wskazane w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub specyfikacjach. Warunki rządzące realizacją zamówienia mogą, w 
szczególności, dotyczyć względów społecznych i środowiskowych”20. W powyż-
szej Dyrektywie wskazuje się ponadto, iż: „warunki realizacji zamówienia zgodne 
są z niniejsza dyrektywą, pod warunkiem że nie są one, bezpośrednio lub pośred-
nio, dyskryminujące oraz są przedstawione w ogłoszenia o zamówieniu lub w do-
kumentacji zamówienia. Mogą one, w szczególności, zachęcać do organizacji we-

15 Krajowy plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010-
2012, http://www.uzp.gov.pl.

16 Orzeczenie trybunału sprawiedliwości Ue c-31/87 w sprawie Beentjes.
17 Komunikat Komisji europejskiej w sprawie możliwości uwzględniania kwestii społecz-

nych w zamówieniach publicznych –KOM 2001 566.
18 Dyrektywa 2004/18/We parlamentu europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie 

koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi 
oraz Dyrektywa. 2004/17/We parlamentu europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynują-
ca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych.

19 Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w 
zamówieniach publicznych, Luksemburg październik 2010.

20 Dyrektywa 2004/18/We parlamentu europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.
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wnętrznych szkoleń zawodowych, zatrudniania osób mających szczególnych trud-
ności z integracją, a także zwalczania bezrobocia lub ochrony środowiska. Można 
na przykład ustanowić wymóg - odnoszący się do realizacji zamówienia - co do za-
trudnienia osób długotrwale poszukujących pracy, co do przeprowadzenia szkoleń 
dla bezrobotnych lub młodocianych, co do przestrzegania postanowień Konwencji 
Międzynarodowej Organizacji pracy (MOp), o ile przepisy te nie zostały wdrożone 
do prawa krajowego, oraz co do zatrudnienia większej liczby osób niepełnospraw-
nych, niż przewiduje to ustawodawstwo krajowe”21. powyższe możliwości interpre-
tacyjne i zapisy dyrektyw oparte zostały na fundamentalnych unijnych zasadach 
traktatowych takich jak zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, za-
sada proporcjonalności, zasada przejrzystości, zasady swobodnego przepływu to-
warów, swobody przedsiębiorczości i swobodnego świadczenia usług. tym samym,  
w sytuacji kiedy polska pozostaje członkiem Ue, mogą stanowić one wytyczne in-
terpretacyjne lub mogą zostać implementowane do polskiego porządku prawnego22.

Mianem klauzul społecznych w zamówieniach publicznych określane są ure-
gulowania prawne umożliwiające instytucji zamawiającej uwzględnienie dodatko-
wych celów społecznych w warunkach realizacji zamówienia23. Uwzględnienie to 
na gruncie prawa zamówień publicznych może następować na różnych etapach 
procesu udzielenia zamówienia publicznego: poczynając od możliwości konstru-
owania przedmiotu zamówienia oraz określaniu specyfikacji technicznej, moż-
liwości zastrzeżenia zamówienia dla określonych podmiotów, poprzez elementy 
społeczne, jakie mogą być brane pod uwagę przy określaniu podmiotowych kry-
teriów dyskwalifikacji oferentów oraz kryteriów zdolności technicznej, ustalaniu 
pozacenowych kryteriów oceny ofert czy badaniu ofert pod względem rażąco ni-
skiej ceny, aż po uwzględnianie warunków społecznych na etapie realizacji zamó-
wienia- po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokonując szczegółowej analizy klauzul społecznych konieczne jest wskazanie 
w polskim systemie prawnym właściwych aktów prawnych, zarówno tych, co do 
których nastąpiła/następuje bezpośrednio implementacja przepisów Ue w zakre-
sie zamówień publicznych, jak i tych nie dotyczących zamówień publicznych:

21 Ibidem.
22 Z uwagi na to, że Dyrektywy Ue 2014/17 We oraz 2014/18/We zastąpione zostały no-

wymi dyrektywami w zakresie zamówień publicznych, tj. dyrektywą parlamentu europejskiego  
i Rady 2014/24/Ue z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, dyrektywą parlamen-
tu europejskiego i Rady 2014/25/Ue z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług poczto-
wych, dyrektywą parlamentu europejskiego i Rady 2014/23/Ue z 26 lutego 2014 r. w sprawie 
udzielania koncesji (opublikowane w Dzienniku Urzędowym UW w dniu 28 marca 2014 r., ko-
nieczna jest ich implementacja na grunt krajowy do 18 kwietnia 2016 r.).

23 Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, www.uzp.gov.pl.
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 – ustawa pzp24,
 – rozporządzenia wykonawcze do ustawy pzp25,
 – ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy26,
 – ustawa o zatrudnieniu socjalnym27,
 – ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-

pełnosprawnych28.
W ustawie pzp kwestie społeczne zostały uwzględnione w art. 22 ust. 2, art. 29, 

art. 36, art. 91 ust. 2.
Zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy pzp29 Zamawiający dokonując ustalenia pod-

miotowych warunków udziału w postępowaniu może zastrzec w ogłoszeniu  
o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonaw-
cy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełno-
sprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkow-
skich Unii europejskiej lub europejskiego Obszaru Gospodarczego. powyższe 
przekłada się na etap składania ofert, w którym Wykonawcy, zgodnie z rozporzą-
dzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane30, przedkłada-
ją oświadczenie dotyczące spełniania w/w warunku. Mimo, iż poprzez art. 22 ust. 
2 Zamawiający może ograniczyć krąg podmiotów mogących uczestniczyć w pro-
cedurze udzielania zamówienia, co niewątpliwie stanowi naruszenie określonych 
w dyrektywach Ue zasad niedyskryminacji i równego traktowania, uzasadnia się 
preferencyjne traktowanie tychże podmiotów faktem, że przyczyniają się do inte-
gracji/reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz że w normalnych 

24 Ustawa z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 907 
z późn. zm.).

25 Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów doku-
mentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz.U. 2013 poz. 231) oraz Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 
lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biu-
letynie Zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1481).

26 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. 
Dz.U. 2013 poz. 674)

27 Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 225).
28 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2011 Nr 127 poz. 721).
29 Art. 22 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 

poz. 907 z późn. zm.).
30 Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów doku-

mentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 231).
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warunkach normalnej konkurencji na rynku nie byłyby w stanie pozyskiwać za-
mówień publicznych.

Zgodnie z art. 29 ust 4 ustawy pzp31 Zamawiający może zdefiniować opis 
przedmiotu zamówienia, aby wymagania związane z realizacją zamówienia do-
tyczyły zatrudnienia osób: bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowa-
nia zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, innych niż 
w/w, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych 
przepisach państw członkowskich Unii europejskiej lub europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym wpłaty pracodaw-
ców stanowić będą co najmniej czterokrotność najniższej wpłaty określonej w tych 
przepisach; zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego,  
w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do 
wysokości określonej wyżej, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wy-
konawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji za-
mówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem 
lub charakterem tych czynności.

W przypadku grupy osób bezrobotnych, są to osoby spełniające przesłanki art. 
2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy32, któ-
re zostały zarejestrowanie we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Zgodnie  
z Kodeksem pracy33 (dział IX) pracownicy, którzy ukończyli 16 lat, a nie przekro-
czyli 18 lat i nie posiadają kwalifikacji zawodowych zalicza się do kategorii mło-
docianych w celu przygotowania zawodowego. Zatrudnienie tego typu kategorii 
osób odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowe-
go. Osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych34. 
status niepełnosprawnego, określony jest posiadanym orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. 
Osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym to osoby nie będą-
ce bezrobotnymi lub niepełnosprawnymi a zostały wymienione w art. l ust 2 usta-

31 Art. 29 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 
poz. 907 z późn. zm.).

32 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. 
Dz.U. 2013 poz. 674)

33 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502).
34 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2011 Nr 127 poz. 721).
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wy o zatrudnieniu socjalnym35. status w/w osób wynikać będzie z odpowiedniego 
zaświadczenia właściwego ośrodka lub instytucji. Zakładowy fundusz szkoleniowy 
może zostać utworzony w celu finansowania/współfinansowania kosztów kształ-
cenia pracowników i pracodawców36. pracodawca winien w takim przypadku za-
deklarować w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie funduszu szkoleniowe-
go wysokość wpłat na ten fundusz lub zwiększenie wysokości wpłat. Zastrzegając  
w ostatniej nowelizacji ustawy pzp zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione 
przedmiotem lub charakterem tych czynności, Zamawiający musi opisać rodzaje 
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania za-
trudnienia na podstawie umowy o pracę37. Ujęcie tego opisu następuje w istotnych 
postanowieniach umowy, a weryfikacja winna zostać przeprowadzona przed pod-
jęciem czynności poprzez potwierdzenie przez wykonawcę/podwykonawcę, że 
osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dodanie elementów społecz-
nych w opisie przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej nie może pro-
wadzić do faworyzowania produktów czy wykonawców krajowych. Uwzględniając 
aspekty społeczne zamawiający nie może wskazywać na przykład na warunek za-
trudnienia osób niepełnosprawnych z określonego terytorium czy osób bezrobot-
nych zarejestrowanych w konkretnym urzędzie pracy38.

Zgodnie z art. 36 ust 2 ustawy pzp39 Zamawiający, definiując klauzule społecz-
ne ujęte w art. 29 ust. 440 w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wi-
nien w szczególności dookreślić wymagania dodatkowe: tj. liczbę osób, których za-
trudnienia wymaga zgodnie z artykułem 29 ustęp 4 ustawy pzp, okres wymagane-

35 Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 225) 
określa następujący katalog osób: bezdomni realizujący indywidualny program wychodze-
nia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uzależnieni od alkoho-
lu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego; uzależnieni 
od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego  
w zakładzie opieki zdrowotnej; chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdro-
wia psychicznego; zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowi-
skiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; uchodźcy realizujący indywidualny pro-
gram integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

36 Art. 67 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(t.j. Dz.U. 2013 poz. 674).

37 Art. 36 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.)

38 Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, www.uzp.gov.pl.
39 Art. 36 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 

poz. 907 z późn. zm.)
40 Ibidem, art. 29. ust. 4.
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go zatrudnienia tych osób, sposób dokumentowania zatrudnienia osób lub utwo-
rzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego, uprawnienia w zakresie kontro-
li spełniania wymagań oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań. Zwrot  
„w szczególności” oznacza, iż w/w katalog jest katalogiem otwartym, a Zamawiający 
może dowolnie dobierać katalog weryfikujący ustanowione klauzule społeczne.

celem Zamawiającego prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówie-
nia publicznego jest wybór oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy 
pzp najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, 
albo ofertę z najniższą ceną (…)41. Wyboru dokonuje się na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w warunkach zamówienia. Kryteriami oceny ofert są cena 
albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególno-
ści jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społecz-
ne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji42. 
Kryteria aspektów społecznych i innowacyjnych zostały wprowadzone ostatnią no-
welizacją ustawy prawo zamówień publicznych (nowelizacja weszła w życie 19 paź-
dziernika 2014 r.). Wskazane w art. 91 ust 2 ustawy pzp43 są kryteriami przykłado-
wymi - ustawodawca wymusza niejako na Zamawiających wprowadzanie aspektów 
prospołecznych (odnoszących się oczywiście do przedmiotu zamówienia).

Rozważania na temat problematyki klauzul społecznych w zamówieniach pu-
blicznych wykraczają poza ramy tego artykułu. Analizując zestawione wyżej prze-
pisy ustawy pzp, zasadne jest stwierdzenie, iż ustawodawca przewidział szeroki 
zakres możliwości zastosowania klauzul społecznych w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego. Zamawiający, uwzględniając klauzule społeczne, 
otrzymali narzędzie do zwalczają różnych przejawów dyskryminacji i społecz-
nego wykluczenia, poprawy warunków pracy oraz uwzględnienia polityki spo-
łecznej w procesie wydatkowania środków publicznych, tym samym podmio-
ty te bezpośrednio oddziaływają na lokalną/krajową gospodarkę. Mimo, że sto-
sowanie klauzul społecznych może wydawać się na pierwszy rzut oka rozwiąza-
niem nieekonomicznym44, w dłuższej perspektywie finansowej ich zastosowanie 

41 Ibidem, art. 2 ust. 5.
42 Ibidem, art. 91 ust. 2.
43 Ibidem.
44 Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 

2013 poz. 885) - Wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
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może powodować oszczędności w budżetach Zamawiających. społeczne klauzule  
w zamówieniach publicznych przyczyniają się do lepszego przestrzegania wartości 
oraz zaspakajania potrzeb społecznych; są one odpowiedzią władzy publicznej na 
rosnącą świadomość społeczeństwa w zakresie potrzeby wrażliwości społecznej, 
zachęcają również pracodawców do preferowania zachowań pro-pracowniczych, 
pro-społecznych, do aktywizacji grup zagrożonych społecznie. podsumowując, 
można stwierdzić, iż głównymi korzyściami zamówień publicznych uwzględnia-
jących aspekty społeczne są: wspieranie zgodności z przepisami dotyczącymi kwe-
stii społecznych i z prawem pracy, w tym z prawem Ue; stymulowanie powstawa-
nia rynków świadomych społecznie; ukazywanie wrażliwości społecznej władzy 
publicznej; stymulowanie integracji społecznej; zwiększenie efektywności wydat-
ków publicznych. pozostaje żywić nadzieję, że zastosowane przez Zamawiających 
klauzule społeczne, przyczynią się w kolejnych latach do lepszej partycypacji środ-
ków publicznych przez podmioty ekonomii społecznej.

* * *

streszczenie: celem artykułu jest przedstawienie tzw. klauzul społecznych w polskim 
prawie zamówień publicznych. Wobec tego, że katalog klauzul został znacznie poszerzony 
ostatnią nowelizacją ustawy prawo zamówień publicznych (nowelizacja weszła w życie 19 paź-
dziernika 2014 r.), możliwe stało się ich szersze stosowanie przez podmioty posiadające status 
Zamawiającego w sytuacji wydatkowania środków publicznych. tym samym podmioty ekono-
mii społecznej zyskały większe możliwości uczestniczenia w procesie pozyskiwania zamówie-
nia publicznego. przedmiotem badania była szczegółowa analiza aktów normatywnych poprzez 
uporządkowanie pojęć i interpretację zawartych w nich treści. przeprowadzona analiza wyka-
zała, że uregulowania prawne uwzgledniające cele społeczne pozwalają podmiotom ekonomii 
społecznej w lepszej partycypacji środków publicznych. Zastosowanie klauzul społecznych po-
zwala również na promowanie zatrudnienia, społeczną i zawodową integrację osób niepełno-
sprawnych oraz aktywizację społeczną osób z grup zagrożonych społecznie.

słowa kluczowe: prawo zamówień publicznych, organizacje pozarządowe, podmioty eko-
nomii społecznej, organizacje pożytku publicznego, prawo, środki publiczne, przesłanki, finan-
sowanie, klauzule społeczne, aspekty społeczne.

summary: The aim of the article is to present the so-called social clauses in polish public 
procurement Act. As the list of clauses has been substantially expanded due to recent amend-
ment to the public procurement Act ( the amendment came into force on 19 October 2014 r.), 
it became possible to use the clauses wider by entities have gained more opportunities to par-
ticipate in the process of obtaining a public procurement contract. The subject of research was 
a detailed analysis of normative acts by putting terms in order and interpreting their content. 
The analysis showed that law regulations which take into account social purposes allow social 
economy entities for better participation in public funds. The use of social clauses also allows 
for promotion of employment, social and professional integration of people with disabilities 
and social activation of people who belong to groups that are at social risk.

Keywords: public procurement Act, non-governmental organizations, social economy en-
tities, public benefit institutions, law, public funds, funding, social clauses, social aspect.
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Katarzyna Siewicz

ROLA I ZADANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
W INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROMÓW NA PRZYKŁADZIE 

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF NGOS IN THE SOCIAL 
INTEGRATION OF THE ROMA ON THE EXAMPLE OF WARMIA  

AND MAZURY

Romowie, jako jedna z największych mniejszości etnicznych w polsce stanowią 
grupę wyraźnie odrębną i wyróżniającą się pod względem kulturowym oraz antro-
pologicznym. sprawia to, że są oni narażeni na stygmatyzację społeczną bardziej 
niż pozostałe grupy mniejszościowe w polsce1. przestrzegane przez nich zasady 
(romanipen, mageripen), które są nieodłącznym komponentem ich tradycji i rzu-
tują na aspekty życia codziennego, często są niezrozumiałe i negatywnie postrze-
gane przez nie-Romów2. pomimo obecności Romów w polsce już od ponad pię-
ciu stuleci, wiedza na ich temat wciąż jest niewielka, dlatego podstawą do działań 
integracyjnych jest poznanie środowiska Romskiego – ich oczekiwań, poglądów, 
sytuacji społeczno – ekonomiczno – zawodowej oraz zwyczajów i kultury.

Romowie w polsce dzielą się na liczne grupy, takie jak polska Roma, Bergitka 
Roma, czy Lowarzy i Kełderasze, każda z tych grup w zależności od miejsca za-
mieszkania posiada swój własny system aksjologiczno – normatywny, dialekt oraz 
strukturę społeczną. Im bardziej precyzyjna diagnoza określonej grupy społecz-
ności romskiej tym większe szanse na zaprojektowanie adekwatnych programów 
integracji społecznej3.

1 A. Bartosz, Jak nauczyć historii Romów. szczecinek –Warszawa 2006, s. 3-5.
2 e. Nowicka, Romowie i świat współczesny. [w:] p. Borek (red.), Romowie w polsce i euro-

pie. Kraków 2007. s. 128.
3 M. Różycka, Wzory kultury a edukacja dzieci romskich. [w:] B. Weigl (red.), Romowie 2009. 

Między wędrówką a edukacją. Warszawa 2009, s. 28-30.
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Istotą działań integracyjnych jest chęć utrzymania identyczności kulturo-
wej grupy mniejszości jak i chęć utrzymania kontaktu z nową kulturą4, dlatego 
głównym założeniem podejmowanych działań integrujących powinno być pie-
lęgnowanie tradycji i kultury romskiej z jednoczesnym nawiązaniem dialogu ze 
społecznością nie-romską. Wszelkie działania związane z integracją społeczności 
romskiej powinny być wielopoziomowe (współpraca ze środowiskiem lokalnym 
oraz organizacjami pozarządowymi) nacechowane ścisłą współpracą, odwagą my-
ślenia i działania w warunkach różnic kulturowych. tak ,,skonstruowane poczy-
nania wpływają także na przemiany w samym środowisku romskim, zmienia się 
stopniowo postrzeganie i wiedza Romów o własnej grupie, jej historii, specyfice 
kulturowej oraz sytuacji i różnorodności w wymiarze globalnym”5. Zmienia się 
także postrzeganie społeczności romskiej przez nie-Romów, dzięki nabytej wiedzy 
o obyczajach, tradycjach i historii Romów, co może posłuży w przyszłości niwelo-
waniu negatywnych stereotypów6.

W. s. Landecker7, jako pierwszy w swoich pracach usystematyzował teorie dotyczą-
ce integracji i dezintegracji społecznej tworząc cztery rodzaje integracji społecznej.

pierwszy rodzaj to integracja kulturalna, która odnosi się do wzorców kulturo-
wych panujących w danym społeczeństwie, czy grupie społecznej a wzorami kul-
turowymi mniejszości panującej w danej społeczności (dla przykładu zwyczaje  
i kultura mniejszości romskiej różna jest od społeczności większościowej). Integracja 
kulturowa w swojej istocie wskazuje na zgodność lub rozbieżność w aspekcie wzor-
ców kulturowych, takich jak styl życia, czy wzorzec spędzania czasu wolnego.

Kolejnym rodzajem integracji jest integracja normatywna, która stanowi wy-
raz paralelizmu wartości i norm poszczególnych członków grupy. Uznaje się, że 
wskaźnikiem owej integracji jest konformizm, jako cecha pozytywna lub dewiacje 
na przykładzie liczby przestępstw danej grupy – cecha negatywna. W ujęciu kultu-
rowym integracja jest analizowana, jako relacja pomiędzy jednostką a stosowany-
mi w praktyce wzorcami kulturowymi8.

Integracja komunikacyjna wg. W. s. Landeckera9 przejawia się w rodzajach 

4 H. Grzymała-Moszczyńska, Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, 
Kraków 2000, s. 18.

5 e. chromiec, Społeczność romska w Polsce a szanse integracji społecznej. [w:] A. Frącko-
wiak-Adamska, A. śledzińska-simon (red.), Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie. 
Wrocław 2011, s. 94.

6 e. Mirga-Wójtowicz, Program pomocowy społeczności Romów w Polsce – osiągnięcia i wy-
zwania. Przykład Małopolski. [w:] p. Borek (red.), Studia o Romach w Polsce i Europie. Kraków 
2013, s. 108-111.

7 J. turowski, Małe struktury społeczne. Lublin, 1993, s. 129.
8 Za J. turkowski, op. cit., s. 130.
9 Ibidem, s. 130-131.
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i nasileniu kontaktów interpersonalnych członków określonej społeczności. 
Negatywnym ujęciem integracji jest izolacja społeczna jednostek w danej społecz-
ności i stopień jej intensyfikacji.

Ostatnim rodzajem jest integracja funkcjonalna, która objawia się zależnością 
między jednostkami w wymiarze wzajemnego świadczenia usług, czy podziału 
pracy. Wskaźnikiem pejoratywnym jest wzajemne uzależnienie członków grupy 
od siebie, natomiast pozytywnym będzie samowystarczalność jednostek.

powyższa teoria jest niezbędna do badań nad integracją społeczności romskiej. 
pozwoli w sposób szczegółowy oraz wielowymiarowy zanalizować istotę integracji 
oraz jej nasycenie.

Istotną również teorią pomagającą zrozumieć proces integracji w ujęciu wielo-
kulturowości jest teoria M. Lopez’a10. pluaralizm kulturowy wskazuje na dążenia 
zachowania i rozwoju tożsamości mniejszości etnicznych i kulturowych. Zakłada 
istnienie państwa wieloetnicznego, które wzbogaci życie całego społeczeństwa,  
w którym każdy ma ,,równe szanse” na realizacje swoich aspiracji i dążeń11.

Kolejnym podejście to wielokulturowość dobrobytu, w którym występuje silny 
nacisk na poprawę jakość życia (dochód, zamieszkanie, dostęp do opieki zdrowot-
nej itp.). Dotyczy to głównie mniejszości etnicznych i narodowych, wobec których 
są podejmowane działania organizowane przez instytucje rządowe i pozarządowe 
mające na celu zwiększenie ich aktywności politycznej. Niniejsza koncepcja wska-
zuje, że standard życia grup mniejszościowych nie powinien odbiegać od większo-
ści, co w konsekwencji sprzyja marginalizacji i degradacji społecznej12.

trzecia teoria etniczny pluralizm strukturalny przedstawia mniejszości etniczne 
i narodowe jako ofiary społeczno – ekonomicznych nierówności, a działania wszel-
kich instytucji jako zagrażające ich tożsamości. Koncepcja ta prezentuje konieczność 
tworzenia instytucji, które godnie będą reprezentować interesy grup zagrożonych, co 
sprzyjać ma świadomemu uczestniczeniu w życiu społecznym ich członków13.

Ostatnią koncepcją jest wielokulturowość praw etnicznych w której społecz-
ność etniczna jest podporządkowana, jako klasa pracująca. W tejże teorii pre-
zentuje się dwa podejścia: ,,pierwszy orientuje się na organizowanie mniejszości 
etnicznych w ,,grupy presji” na rzecz uzyskania równych praw ekonomicznych, 
społecznych, kulturowych i politycznych. Z kolei w wariancie marksistowskim 
preferuje się walkę klasową o nowe społeczeństwo, wolne od nierówności i nie-
sprawiedliwości, rasizmu i eksploatacji”14.

10 Za Z. Melosik, Teorie i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków 2007, s. 160-163.
11 Ibidem, s. 160.
12 Ibidem, s. 161.
13 Ibidem, s. 161-162.
14 Ibidem, s. 163.
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Analiza powyższych koncepcji teoretycznych ułatwi to w przyszłości konstru-
owaniu działań integracyjnych zgodnych z oczekiwaniami grypy mniejszości.

etymologiczne ujęcie ,,integracji” oznacza zjawisko zwartości, harmonii, rów-
nowagi oraz wewnętrznego zorganizowania15. Integracja społeczna jest pojęciem 
interdyscyplinarnym korelującym w obrębie nauk pedagogicznych, socjologicz-
nych i politologicznych. Zawierająca w zależności od specyfiki badanego podmio-
tu integracji wielość czynników składowych. W definicji przyjętej przez Grupę 
Drugą Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji społecznej16 integracja społeczna 
jest rozumiana, jako działanie oparte na dialogu i partnerstwie, którego celem jest 
utworzenie społeczeństwa obywatelskiego, w którym realizowane są podstawowe 
prawa człowiek i obywatela, szacunek do różnorodności kulturowych oraz wspar-
cie przy realizacji aspiracji życiowych jednostek.

Integracja jest zespołem powiązanych ze sobą zmian prowadzących do łączenia 
się komponentów różnych dziedzin i aspektów życia17. Alastaira Agera i Alison 
strang18 w koncepcji złożonego modelu integracji opartej na badaniach empirycz-
nych wyodrębnili dziesięć kluczowych elementów składowych integracji: (1) sta-
bilność i bezpieczeństwo; (2) aktywność zawodowa; (3) warunki mieszkaniowe; 
(4) edukacja; (5) zdrowie, które jest zarówno środkiem, jak i wyznacznikiem inte-
gracji; (6) kontakt z instytucjami społeczeństwa większości; (7) dialog z członka-
mi innych grup społecznych; (8) więzi wewnątrzgrupowe; (9) wiedza o kulturze  
i zwyczajach; (10) prawo i obywatelstwo, jako fundament integracji społecznej.

Maria Królik19 przez integracje społeczną rozumie połączenie narodów, grup 
społecznych czy państw w pewną całość na zasadzie wzajemnych kontaktów  
i działań w imię wspólnej idei i celu. Niniejsza autorka rozróżnia dwie płaszczy-
zny, w których zachodzi proces integracji. pierwsza z nich to płaszczyzna socjal-
no – bytowa, w której dochodzi do wspólnego doświadczania i przeżywania pro-
cesów zachodzących w grupie, a następnie na płaszczyźnie poznawczo – intelektu-
alnie, która jest kontynuacją pierwszej, dochodzi do proces wspólnego uczenia się.

Autorka również stawia pytanie dotyczące warunków, które należy spełnić aby 
w ogóle była możliwość mówienia o integracji. Wyszczególnia pięć aspektów:

Uznanie odmienności grupy, która jest uczestnikiem integracji (czynniki sta-
nowiące o odrębności narodowej).

15 Za J. turowski, Małe struktury społeczne. Lublin, 1993, s. 129.
16 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty%20strategiczne/

Narodowa%20strategia%20Integracji%20spolecznej.pdf, (dostęp: 20 września 2014 r.).
17 Za J. turowski, op. cit., s. 130.
18 Za A. Grzymała-Kazłowska, Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia. Inne spojrzenie 

na tożsamość, adaptację i integrację imigrantów, Kultura i społeczeństwo Nr 3/2013, s. 49-50.
19 M. Królik, Integracja z uwzględnieniem specyfiki środowiska romskiego. [w:] e. Wysocka 

(red.), Sytuacja Romów w Polsce. U nas dole i niedole. Kraków 1999, s. 77-78.
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Budowanie wspólnych więzi na podstawie tego co łączy grupy uczestniczące 
w procesie. Nie należy zmieniać ani wpływać na tożsamość narodową inaczej po-
wstanie ,,fikcja integracyjna”.

Obie strony procesu muszą wyrażać chęć udziału w działaniach integracyjnych. 
Muszą uznać to za swoją potrzebę i wewnętrzną konieczność.

Grupy muszą wypracować wspólny cel i razem do niego dążyć.
proces integracji jest procesem długotrwałym i konieczny jest czas aby stwo-

rzyć trwałe więzi20.
Romowie posiadają negatywne doświadczenia związane z przymusową asy-

milacją, która miała miejsce w ubiegłym stuleciu. Doprowadziło to do trwają-
cych i narastających antagonizmów środowiskowych oraz negatywnego stereoty-
pu ,,cygana – złodzieja”. strona większości od lat pokazuje poprzez liczne progra-
my, że są chętni do wspólnej ,,prawdziwe integracji” (poszanowania tożsamości 
kulturowej oraz narodowości i odmienności), natomiast Romowie podejmują nie-
wielkie kroki ku podejmowania dialogu. przed rozpoczęciem planowania działań 
integracyjnych należy dokładniej poznać określoną grupę społeczności romskiej 
(podgrupę, ród) aby odpowiednio do ich propozycji i zwyczajów kulturowych za-
stosować odpowiednie metody działania21. W związku z tym konieczny jest wie-
lopłaszczyznowy dialog (Ryc. 1).

romowie ---> asystenci romscy/pracownik socjalny/nauczyciel <---> organizacje 
pozarządowe <---> władze publiczne ---> strumień kontaktu

Ryc.1. schemat wielopłaszczyznowego dialogu.
Źródło: opracowanie własne.

Obecnie w polsce żyje około 17 tys. Romów, natomiast w województwie 
Warmińsko-Mazurskim około 500, jednakże liczby te mogą się różnić ze stanem 
faktycznym ze względu na wysoką mobilność tej społeczności (nieoficjalne źró-
dła wskazują na około 30 tys osób pochodzenia romskiego w polsce). Romowie 
na terenach polskich żyją już ponad 500 lat, główne ich grupy to: polska Roma, 
Bergitka Roma, Lowarzy (hodowcy koni) oraz Kełderasze – zajmowali się produk-
cją i sprzedażą wyrobów miedzianych min. patelni. Do prac zarobkowych Romów 
można również zaliczyć liczne występy muzyczne podczas biesiad i imprez oko-
licznościowych – co jest praktykowane do dnia dzisiejszego. Romowie posiadają 
swój język romani, który jest różny w zależności od miejsca zamieszkania. polscy 

20 Ibidem, s. 78.
21 Ibidem, s. 77-79.
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Romowie wciąż borykają się z negatywnymi stereotypami oraz dyskryminacją  
w szczególności w aspekcie zatrudnienia. Również wysoki poziom analfabetyzmu, 
alkoholizm, zła sytuacja społeczno-bytowa oraz wielodzietność sprawiają, że są 
oni spychani na margines społeczeństwa. Do głównych zadań organizacji pozarzą-
dowych należeć powinna pomoc w nabyciu przez Romów odpowiednich umiejęt-
ności i kompetencji pozwalających przeciwdziałać patologiom społecznym wśród 
ich społeczności. Jednym z takich rozwiązań może być kultywowanie tradycji  
i obyczajów Romów poprzez wykorzystanie ich potencjału muzycznego oraz po-
trzeb bycia blisko z naturą (jazda konna, łowienie ryb, wycieczki piesze).

W polsce istnieje kilkadziesiąt organizacji pozarządowych prowadzonych na 
rzecz integracji i popularyzacji kultury romskiej. W województwie Warmińsko-
Mazurskim wg. sprawozdania z pracy pełnomocnika wojewody warmińsko-ma-
zurskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych z roku 2013 organizacji pro-
wadzonych przez mniejszość romską są trzy: ełckie stowarzyszenie Romów ,,Dżi 
Romano”, Warmińsko-Mazurskie stowarzyszenie Romów, stowarzyszenie Kultury 
Romskiej ,,Hitano”. Istnieją również organizację, które nie są prowadzone przez 
Romów ale w swoim statusie posiadają zapis związany z integracją społeczności 
Romskiej ze społecznością większości, do takich należą: stowarzyszenie Młodzieży 
,,Rekord” w Olsztynie, stowarzyszenie na Rzecz pomocy społecznej w Ostródzie 
oraz Fundacja elbląg – Fundusz Lokalny Regionu elbląskiego.

stowarzyszenie Kultury Romskiej ,,Hitano” w swoim statusie podkreśla kul-
tywowanie oraz podtrzymywanie tradycji i obyczajów mniejszości romskiej. 
stowarzyszenie udziela się w licznych imprezach poświęconych muzyce i folklo-
rowi Romów. Jej założycielem jest pan Adam Lutek – Fedorowicz, który jedno-
cześnie jest liderem zespołu muzycznego ,,Hitano”. Dzięki aktywności kulturowej 
stowarzyszenia ,,Hitano” społeczność olsztyńska może poznać muzykę romską 
oraz przełamać głęboko zakorzeniony pejoratywny stereotyp Roma.

ełckie stowarzyszenie Romów ,,Dżi Romano” podobnie, jak stowarzyszenie 
,,Hitano” również promuje kulturę i tradycję romską. ponadto w swoich działa-
niach realizuje zasady równości, wyrównywania szans społecznych Romów oraz 
polepszenie ich sytuacji bytowej. ełckie stowarzyszenie Romów prowadzi świetli-
ce w szkole podstawowej Nr 2 w ełku, liczne projekty, które zostały zrealizowane 
na rzecz społeczności romskiej w szczególności dotyczą pomocy dzieciom rom-
skim w postaci dofinansowania wyprawki szkolnej, kolonii oraz organizacji czasu 
wolnego22.

Warmińsko-Mazurskie stowarzyszenie Romów (odział Olsztyn) w swoim sta-
tusie przede wszystkim wskazuje na podtrzymywanie i popularyzację kultury  
i tradycji społeczności romskiej, walkę z patologią społeczną oraz wciąż wysokim 

22 http://bazy.ngo.pl/search/info. asp?id=186924, (dostęp: 20 września 2014 r.).
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poziomem analfabetyzmu wśród Romów. Również szerzy wiedzę zdrowego trybu 
życia, pomaga w sprawach administracyjnoprawnych oraz podejmuje działania na 
rzecz aktywizacji zawodowej Romów23.

szerzeniem dobrych praktyk dla innych organizacji pozarządowych należy 
stowarzyszenie Młodzieży ,,Rekord” w Olsztynie, które w swoim statucie posiada 
zarówno kultywowanie oraz szerzenie tradycji romskiej, jak i integracje społecz-
ności polskiej ze społecznością romską.

stowarzyszenie Młodzieży ,,Rekord” powstało w 2008 roku, jego prezesem jest 
pani Iwona Rudowska, jego głównym celem jest przede wszystkim zapobieganie 
marginalizacji poprzez: rozwijanie indywidualnych zainteresowań młodzieży, 
nadrabianie braków edukacyjnych, wsparcie emocjonalne, rozwijanie twórczości 
i kreatywności młodzieży, prowadzenie działalności profilaktycznej wobec wystę-
pujących zagrożeń patologią społeczną24.

Do głównych zadań niniejszego stowarzyszenia należy25:
 – zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej oraz aspiracji edukacyjno-

zawodowych poprzez zajęcia edukacyjno-kulturowe (zajęcia kulinarne, 
krawieckie, artystyczno-plastyczne, taneczne) społeczności romskiej oraz 
polskiej;

 – wyrównanie braków edukacyjnych dzięki zajęciom kompensacyjno-wy-
równawcze dla dzieci i młodzieży polskiej i romskiej;

 – kultywowanie zwyczajów i tradycji społeczności romskich poprzez licz-
ne wyjazdy kulturalno-edukacyjne (wyjazd na Międzynarodowy Festiwal 
piosenki i Kultury Romów w ciechocinku);

 – integracja społeczności romskiej ze społecznością polską (niwelowaniu 
barier i obopólny szacunek dla odmienności kulturowych, wykształcenie 
postaw tolerancji w szczególności u dzieci, wzmocnienie więzi rodzinnych 
wśród Romów ) poprzez wspólny wypoczynek w ośrodkach agroturystycz-
nych oraz organizacja imprez okolicznościowych (np. Mikołajki, Wigilia).

Na samym początku niniejszego artykułu zostało wspomniane o istocie działań 
związane z integracją społeczności romskiej, która powinna być wielopoziomo-
wa (współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz innymi instytucjami) nacecho-
wane ścisłą współpracą, odwagą myślenia i działania w warunkach różnic kultu-
rowych, dlatego stowarzyszenie Młodzieży ,,Rekord” ściśle współpracuje z Miejski 
Ośrodek Kultury oraz Miejski Ośrodek pomocy społecznej w Olsztynie. Ważne 
jest aby społeczność romska nieustannie kultywowała swoje zwyczaje i tradycje 

23 http://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/183617,warminsko-mazurskie-stowarzyszenie-rady-
starszyzny-romow-czlonkow-narodowosci-romskiej, (dostęp: 20 września 2014 r.).

24 Opracowane na podstawie dokumentacji stowarzyszenia Młodzieży ,,Rekord”.
25 Ibidem.



KAtARZYNA sIeWIcZ198

podczas zajęć tanecznych, krawieckich (szycie tradycyjnych stroi romskich), ku-
linarnych, czy artystyczno-plastycznych. Zajęcia tego typu nie tylko przysłużą ak-
tywizacji ale również wzbogacą zainteresowania i umiejętności społeczności rom-
skiej. Wszelkie wyjazdy agroturystyczne, czy kulturalno-edukacyjne, w których 
również biorą udział dzieci polskie, wpływają na wzajemne poszanowanie kultur  
i przełamywaniu barier.

Zadania podejmowane w ramach działań stowarzyszenia ,,Rekord” zwiększają 
aktywność społeczno-zawodową oraz podwyższają aspiracje edukacyjno-zawodo-
we Romów. Odbywać się to dzięki systematycznemu odkrywaniu swoich umiejęt-
ności, zdolności i zainteresowań w licznych zajęciach edukacyjno-kulturalnych. 
ponadto Romowie wzbogacą wiedzę na temat własnej kultury i tradycji. Wszelkie 
wycieczki i imprezy okolicznościowe pozwalają na przełamanie barier wynikają-
ce z różnic kulturowych, co w konsekwencji niweluje stereotypowe postrzeganie 
tej grupy etnicznej. Również poszerzają samoświadomość w obrębie konieczności 
odbywania obowiązku szkolnego oraz edukacji zdrowotnej. Dzięki uczestnictwie 
całych rodzin romskich oraz młodzieży polskiej poszerza się dialog tych grup spo-
łecznych, który jest niezbędny przy procesie integracyjnych. Wzajemne poszano-
wanie dwóch kultur wykształca, w szczególności wśród dzieci romskich i polskich, 
postawę akceptacji i tolerancji.

Romowie, dzięki nabytym umiejętnościom i kompetencjom podczas zajęć kra-
wieckich, kulinarnych, czy artystyczno-plastycznych mogą zwiększyć swoje szanse 
na znalezienie pracy na lokalnym rynku pracy.

Wszelkie działania podejmowane na rzecz społeczności romskiej przez liczne 
instytucje oraz organizacje pozarządowe sprawiają, że Romowie coraz częściej za-
czynają uczestniczyć w wszelkich działaniach związanych z integracją większości  
z mniejszością. Odpowiednia diagnoza oraz znajomość specyfiki grupy pozwala 
odpowiednio skierować działania służące poprawie ich sytuacji społeczno-byto-
wej, edukacyjnej i zawodowej. Istotne jest aby działania integracyjne podejmowa-
ne przez organizacje pozarządowe miały na uwadze, nie tylko sytuacje ekonomicz-
ną grupy ale również znały więzi wewnątrzgrupowe, posiadały wiedzę o kulturze  
i zwyczajach grupy oraz współpracowały z innymi instytucjami.

poszanowanie odmienności i odrębności narodowej, obopólna chęć udziału  
w działaniach integracyjnych oraz wspólne wyznaczenie celów z pewnością nie 
dopuści organizacji pozarządowych oraz mniejszości romskiej do powstania ,,fik-
cji integracyjnej”.



ROLA I ZADANIA ORGANIZAcJI pOZARZĄDOWYcH W INteGRAcJI spOŁecZNeJ... 199

* * *

streszczenie: Głównym zadaniem organizacji pozarządowych jest prowadzenie wielowy-
miarowych oraz długofalowych działań skupiających różne grupy społeczne. Dialog oraz chęć 
utrzymania identyfikacji grup powinny przyświecać każdej organizacji pozarządowej. celem 
niniejszego artykułu było poznanie istoty procesu integracji społecznej oraz analiza tego pro-
cesu na przykładzie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe. W pracy zosta-
ła zastosowana metoda analizy dokumentów. W województwie Warmińsko-Mazurskim ist-
nieje kilka organizacji pozarządowych, których celem działań jest szeroko rozumiana pomoc 
społeczności romskiej. Większość z nich skupia się przed wszystkim na promowaniu kultury  
i tradycji romskiej oraz aktywizacji edukacyjno-zawodowej. Jest to niezmiernie istotne w do-
bie wciąż utrzymującego się niskiego wykształcenia oraz powszechnego analfabetyzmu wśród 
Romów. Również wszelkie działania skierowane wobec dzieci i młodzieży polsko-romskiej po-
zwalają na poznanie obydwu kultur oraz kształcenia nowego pokolenia pozbawionego stereo-
typów oraz społecznych uprzedzeń.

słowa kluczowe: Romowie, społeczność, mniejszość etniczna, integracja, organizację poza-
rządowe, teoria integracji i dezintegracji społecznej.

summary: he main task of NGOs is to conduct multi-dimensional and long-term actions 
bringing together the various social groups. The dialogue and the desire to maintain group 
identification should guide any NGO. The purpose of this article was to learn the essence of 
the process of social integration and analysis of this process on the actions taken by NGOs. The 
study was the method of document analysis. In the province of Warmia and Mazury, there are 
several non-governmental organizations, which aim action is widely understood to help the 
Roma community. Most of them are focused above all on promoting the culture and traditions 
of the Roma and activation educational-professional. This is extremely important in the era still 
continuing low education and universal illiteracy among the Roma. Also, any actions directed 
against children and young polish - Roma letting you know both cultures and learning new 
generation devoid of social stereotypes and prejudice.

Keywords: Roma community, an ethnic minority, integration, non-governmental organiza-
tion, theory of social integration and disintegration.
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ROLA SPOŁECZEŃSTWA I ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH W OCHRONIE ZWIERZĄT  

PRZED PRZESTęPSTWAMI

THE ROLE OF THE SOCIETY AND NGOS IN THE PROTECTION  
OF ANIMALS AGAINST CRIME

Wstęp

Zwierzęta towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów jako zwierzęta domo-
we, hodowlane oraz żyjące w stanie dzikim. Wpływ zwierząt na rozwój psycho-
fizyczny i cywilizacyjny przejawia się w kulturze, sztuce oraz w wielu religiach.  
W obcowaniu ze zwierzętami człowiek nie ustrzegł się błędów i nadużyć związa-
nych zarówno z nasiloną presją na środowisko naturalne, a w konsekwencji z wy-
pieraniem zwierząt żyjących w stanie dzikim z ich naturalnych siedlisk, jak rów-
nież aktów przemocy i uchybień w stosunku do zwierząt domowych i hodowla-
nych. Współcześnie zasady postępowania ze zwierzętami zostały skodyfikowane 
w licznych dokumentach prawa międzynarodowego, wspólnotowego oraz polskie-
go, w których określone zostały prawa zwierząt i sankcje za łamanie tych praw. 
Nad przestrzeganiem tych praw czuwają organy państwa (policja, straż miejska). 
Jednak praktyka dowodzi, że działania zmierzające do poprawy bytu zwierzą są 
bardziej efektywne wówczas, gdy wspierają je inicjatywy obywatelskie oraz two-
rzone przez obywateli organizacje pozarządowe, ukierunkowane na pomoc zwie-
rzętom. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonują obecnie 
różne instytucje, fundacje i organizacje pozarządowe, które swoim działaniem 
niosą pomoc ofiarom świata zwierzęcego. W niniejszym opracowaniu przedsta-
wione zostały ich główne cele oraz postulaty, jak również realizowane przez nie 
działania zmierzające do poprawy losu zwierząt. pomimo nagłaśniania przez me-
dia przypadków znęcania się nad zwierzętami dochodzi nadal do wielu nadużyć ze 
strony ludzi. Dlatego też przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców 
Olsztyna i Mrągowa, aby określić stan wiedzy społeczeństwa o przypadkach znę-
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cania się nad zwierzętami oraz o możliwości pomocy zwierzętom w takich przy-
padkach, a także określenie stanowiska społeczeństwa co do konieczności ochrony 
zwierząt. podsumowując celem pracy było zbadanie stanu prawnego, działań róż-
nych instytucji i poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie problematyki ochro-
ny zwierząt.

1.  najważniejsze międzynarodowe regulacje prawne 
     w zakresie ochrony zwierząt

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt (ŚDPZ) to jeden z pierwszych i jedno-
cześnie najważniejszych aktów prawa międzynarodowego w dziedzinie ochro-
ny zwierząt, który powstał z inicjatywy społeczeństwa (głównie członkowie 
Międzynarodowej Federacji praw Zwierząt oraz aktywiści z innych europejskich 
organizacji i instytucji kierujących się dobrem zwierząt), a efektem prac było 
podpisanie i skierowanie śDpZ do ONZ, po czym dokument został przyjęty 15 
października 1978 r. w paryżu. Jego celem nadrzędnym było zapewnienie praw 
zwierzętom na całym świecie (prawo do życia, równość, zapewnienie ochrony  
i opieki, prawo do poszanowania i traktowania z godnością).1 Na ludzi nałożono 
obowiązek humanitarnego odnoszenia się do zwierząt, wprowadzono zakaz okru-
cieństwa i torturowania. Dodatkowo przewidziano również ochronę dla zwierząt 
nieudomowionych, nakazując umożliwienie im życia w wolnej przestrzeni i nało-
żono zakaz jej ograniczania.

Europejska Konwencja Ochrony Zwierząt Domowych (towarzyszących) jest 
jednym z rozwiązań przyjętych przez Radę europy2. Aktualnie 23 państwa ratyfi-
kowały ten dokument3. Nie ma wśród nich dotychczas polski. Konwencja przyję-
ta została 13 listopada 1987r. w strasburgu. Zdefiniowano w niej pojęcie zwierząt 
towarzyszących - „przez zwierzę domowe rozumie się każde zwierzę trzymane lub 
mające być przetrzymywane przez człowieka w szczególności w jego gospodarstwie 
domowym, do prywatnej przyjemności i towarzystwa”4. Oprócz tego pojęcia wyja-
śniona jest również kwestia handlu gatunkami oraz pojęcie bezdomnych zwierząt 
domowych. sklasyfikowano główne zasady postępowania ze zwierzętami, zgod-
nie z którymi zakazuje się zadawania cierpienia i bólu, porzucania zwierząt towa-
rzyszących, na właściciela stworzenia nakłada się obowiązek zapewnienia dobrych  
i zgodnych z potrzebami zwierzęcia warunków życia, opiekę nad nim i poświęca-

1 Mozgwa Marek, Prawna ochrona zwierząt, Lublin 2002, s. 113-115.
2 european convention for the protection of pet Animals, strasbourg 13 XI 1987, ets NO. 125.
3 http://conventions.coe.int/treaty/commun/cherchesig.asp?Nt=125&cM=8&DF=&cL=eNG 

(dostęp:17. 02. 2014r.).
4 ets NO.125., op. cit., Rozdz. I Art. 1 ustęp 1.
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nie mu uwagi. Bardzo istotny jest również fakt, iż omawiany dokument przewiduje 
wiek potencjalnego właściciela - w myśl art. 6 musi być to osoba mająca ukończo-
ne 16 lat, a jeżeli nie, to posiadająca zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych. 
ponadto eKOZ zabrania obcinania ogonów, uszu, usuwania kłów i pazurów, prze-
widuje jednak sytuacje, kiedy jest to dopuszczalne, określając, że decyzje podej-
muje lekarz weterynarii w oparciu o względy zdrowotne zwierzęcia. Dopuszczono 
możliwość pozbawienia życia zwierzęcia, ale wyłącznie przez lekarza weterynarii, 
jeśli dokona tego w warunkach całkowitego zminimalizowania bólu i cierpienia 
dla zwierzęcia (natychmiastowa śmierć lub wprowadzenie w stan głębokiego znie-
czulenia a następnie śmierć). Wprowadzono zakazy stosowania sposobów uśmier-
cania takich jak topienie, duszenie, porażenie prądem, stosowanie środków odu-
rzających, których nie można skontrolować.

Europejska konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich zo-
stała przyjęta w strasburgu 3 października 1976 r. Mocy prawnej jednak nabra-
ła dwa lata później - 9 października 1978 r.5 W myśl pierwszego przepisu „zwie-
rzęta hodowlane to te, które wykorzystywane są do produkcji wełny, żywności, skór, 
futra oraz do innych celów gospodarskich”6. W dokumencie tym przyjęto szereg 
regulacji dotyczących hodowli zwierząt (nie należy ograniczać swobody rucho-
wej zwierzętom, dopuszcza się przywiązywanie lub zamykanie ich, ale musi być 
to kontrolowane, wymagane jest dostosowanie warunków pomieszczenia tj. tem-
peratury, wilgotności powietrza, oświetlenia, wentylacji, nagłośnienia gdzie prze-
bywają zwierzęta zgodnie z potrzebami danego gatunku, stała kontrola maszyn  
i urządzeń stosowanych do hodowli). postawiony został także wymóg powołania 
stałego Komitetu, do którego należy opracowywanie różnego rodzaju zaleceń oraz 
pomoc w rozwiązywaniu sporów między stronami Konwencji, wydawanie opinii  
z zakresu ochrony zwierząt, składanie raportów ze swojej działalności.

2. najważniejsze polskie unormowania prawne w zakresie ochrony zwierząt 
     przed zabijaniem i znęcaniem się nad nimi

Ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. 2013 poz. 856 z późn. 
zm.) (zwana dalej Uoz) zawiera unormowania regulujące sytuacje i zdarzenia,  
w których zwierzęta są narażone przez człowieka na śmierć lub cierpienie.

W polsce zabijanie zwierząt jest mocno ograniczone. Reguluje tę kwestię art. 
6 Uoz, w którym ustawodawca enumeratywnie wymienił okoliczności, kiedy do-
puszcza się dokonanie tego czynu (zabijanie zwierząt hodowanych w celu pozyska-

5 http://conventions.coe.int/treaty/commun/cherchesig.asp?Nt=087&cM=8&DF=20/02/2014&c-
L=eNG (dostęp: 20 lutego 2014 r.).

6 tekst konwencji (Dz.U. 2008 Nr 104 poz. 665).
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nia skór, mięsa; połów ryb; zabijanie ze względów: sanitarnych oraz na zagrożenia 
dla ludzi bądź zwierząt; polowania regulowane ustawą prawo łowieckie7; uśmier-
cenie ze względów zdrowotnych, np. ślepota u młodych; uśmiercanie zwierząt na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody)8. Omawiając tematykę zabijania zwierząt 
nie można zapomnieć o regulacjach zawartych w rozdziale 10 Uoz, gdzie uregulo-
wano kto może podjąć decyzje o uśmierceniu, kto może tego dokonać, za pomo-
cą jakich środków. W tym miejscu należy również dodać, że ustawodawca wpro-
wadza istotne zakazy (art. 34 ustęp 4 Uoz), zgodnie z którymi szczególnej ochro-
nie podlegają samice w okresie ciąży. Ustawodawca również akcentuje, że przy wy-
konywaniu uśmiercania nie mogą uczestniczyć dzieci. W tym miejscu warto nad-
mienić, że w ustawie prawo łowieckie w żadnym miejscu nie zastrzeżono kwestii 
zakazu obecności niepełnoletnich podczas polowania, uśmiercania zwierząt i in-
nych czynności, zarówno w trakcie jak i po polowaniu.

Znęcanie się nad zwierzętami, czyli „zadawanie lub świadome dopuszczenie 
do zadawania bólu lub cierpień”9 jest prawnie określone jako zakazane10. Należy 
zaznaczyć, że ustawodawca wyszczególnił konkretne sposoby znęcania, przy czym 
nie jest to katalog zamknięty11 i zawiera takie czyny jak:

 – umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego 
prawem zabiegu lub procedury w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z 15 
stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów nauko-
wych lub edukacyjnych, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez 
wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę 
wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdro-
wia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów;

 – znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie;
 – używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt 

chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynno-
ści, których wykonywanie może spowodować ból;

 – bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi  
w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, 
dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;

 – przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty spo-
sób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie 
takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;

7 Ustawa z 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1226 z późn. zm.).
8 Art. 6 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).
9 Art. 6 ust. 2. Uoz.
10 Art. 6 ust. 1a. Uoz.
11 Radecki Wojciech, Ustawy o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwierzętach. 

Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 63.
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 – transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych 
na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodu-
jący ich zbędne cierpienie i stres;

 – używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających 
zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny 
ból, uszkodzenia ciała albo śmierć;

 – dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez 
osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasada-
mi sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności  
i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec;

 – złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;
 – utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym 

utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź  
w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie na-
turalnej pozycji;

 – porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela 
bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;

 – stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;
 – organizowanie walk zwierząt;
 – obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia);
 – wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie wa-

runków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;
 – transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dosta-

tecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie;
 – utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez 

okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.12

Omawiając nadużycie w postaci znęcania się należy uwzględnić, że ustawo-
dawca w art. 7 ust. 1 i 1a Uoz określił kompetencje i odpowiedzialność organów 
administracji samorządowej w zakresie interwencji. Dotyczą one między innymi 
wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierząt po uzyskaniu informacji o takiej 
konieczności od lekarza weterynarii, przedstawiciela społecznej organizacji dzia-
łającej w zakresie ochrony zwierząt, policji lub straży gminnej. Wynika to z faktu, 
że zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do 
zadań własnych gmin (art. 11. ust.1 Uoz).

sankcje karne za przestępstwa polegające na zabijaniu zwierząt i znęcaniu się 
nad nimi zawarte zostały w Rozdziale 11 Uoz. Należy tu zaznaczyć, w stosunku 
do sprawcy zabicia i znęcania się nad zwierzęciem mogą zostać orzeczone te same 
kary i środki karne. Wymiar kary to grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie 

12 Art. 6 ust. 2 Uoz.
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wolności do 2 lat. Natomiast jeśli omawianych czynów sprawca dokonał ze szcze-
gólnym okrucieństwem, karą jest pozbawienie wolności do 3 lat.13 Dodatkowo 
zgodnie z art. 35 ust. 3-5 występuje również możliwość przepadku zwierząt oraz 
zakaz ich posiadania na okres do 10 lat, a także nawiązka na cele ochrony zwie-
rząt. W przypadku, gdy sprawca wykonuje zawód związany z zajmowaniem się 
zwierzętami sąd może przysądzić zakaz wykonywania zawodu bądź działalności 
oraz przepadek narzędzi, które użyte były do dokonania czynu. ponadto w art. 37 
-37e wymienione zostały wykroczenia za łamanie zakazów zawartych w ustawie,  
a przewidziane kary to areszt lub grzywna.

Na koniec należy wspomnieć o zwierzętach wykorzystywanych do celów na-
ukowych i edukacyjnych, w trakcie realizacji których może dojść do sytuacji,  
w której zwierzęta cierpią, bądź są pozbawiane życia. Kwestie te reguluje ustawa  
z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 
lub edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 266), w której znajdują się przepisy okre-
ślające zasady prowadzenia procedur i przeprowadzania doświadczeń, tak aby wy-
eliminować niepotrzebne i nieuzasadnione podejmowanie czynności, sprawianie 
cierpienia, bólu, uśmiercanie zwierząt, przy czym za łamanie przepisów tej ustawy 
oprócz przepisów karnych zastosowano też kary administracyjne.

3. Wybrane organizacje pozarządowe promujące ochronę zwierząt 
     w województwie warmińsko-mazurskim

Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwie-
rząt, mają wiele uprawnień wynikających z Uoz. Mogą zapewniać bezdomnym 
zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumie-
niu z właściwymi organami samorządu terytorialnego (art. 11 ust.4 Uoz), gdyż 
to właśnie samorząd w drodze uchwały rady gminy określa warunki odławiania 
zwierząt bezdomnych. ponadto mogą współdziałać z Inspekcją Weterynaryjną  
w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt (art. 
34a. ust. 3 Uoz), oraz współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i sa-
morządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń przeciwko 
zwierzętom (art. 40 Uoz). W przypadkach, gdy w wyniku postępowania przed są-
dem orzeczony zostanie przepadek zwierzęcia, sąd jest obowiązany poinformo-
wać o tym organizację społeczną, która przekazuje zwierzę podmiotowi określo-
nemu w ustawie (art. 38 Uoz). Organizacje społeczne mogą wykonywać prawa po-
krzywdzonego w sprawach o przestępstwa określone w art. 35 ust. 1, 1a lub 2 oraz 
wykroczenia określone w art. 37, a także w postępowaniu w sprawach nieletnich  
o czyn karalny (art. 39 Uoz).

13 Art. 35 ust. 1 i 2 Uoz.
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Instytucje i organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt mają zatem na 
celu podejmowanie różnych działań w zakresie ochrony zwierząt, łącznie z uświa-
damianiem społeczeństwu, do jakich miejsc można się udać w przypadku ko-
niecznych interwencji oraz współpracy w celu polepszenia warunków ich życia. 
Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 
wydają opinię przed wydaniem uchwały przez sejmik województwa, określającą 
miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji zwierząt, stanowiących 
nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym go-
spodarki łowieckiej (art. 33a ust. 2 Uoz). ponadto w art. 25 Uoz ustawodawca wska-
zał organizacje pozarządowe zajmujące się zgodnie ze statutem ochroną zwierząt, 
jako jeden z podmiotów (obok lekarza weterynarii, członka polskiego Związku 
Łowieckiego, funkcjonariusza policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, straży 
Granicznej, pracownika służby Leśnej lub służby parków Narodowych, strażni-
ka państwowej straży Łowieckiej, strażnika łowieckiego lub strażnika państwowej 
straży Rybackiej), którym należy zgłosić potrącenie zwierzęcia.

Organizacje pozarządowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
podejmują w tej sferze różnorodne działania.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt – Animals zostało utworzone 
3 października 2001 roku. Zasięg działania tej organizacji jest bardzo duży – 24 
inspektoraty w wielu województwach, z czego w warmińsko-mazurskim znaj-
dują się dwa: w Braniewie i elblągu. W województwie warmińsko-mazurskim 
schroniska dla zwierząt prowadzone przez OtOZ Animals znajdują się w ełku, 
elblągu, Giżycku, Iławie, Kętrzynie, Korszach, Mrągowie, Olsztynie, Ostródzie, 
piszu i szczytnie. Jeśli chodzi o członków OtOZ to należy powiedzieć, że zwykle 
są to osoby na co dzień zajmujące się ochroną zwierząt, czyli głównie pracownicy 
schronisk i lekarze weterynarii. stowarzyszenie należy do wielu organizacji pro-
mujących ochronę praw zwierząt, min. światowej Organizacji Ochrony Zwierząt 
(WspA), Królewskiego towarzystwa Zapobiegania przestępczości wobec Zwierząt 
(RspcA), compassion In World Farming, które od 2013 roku ma również swo-
ją filię w polsce.14 OtOZ w ramach prowadzonej działalności organizuje szereg 
akcji, w których każdy może wziąć udział, podejmuje interwencje w konkretnych 
przypadkach łamania prawa oraz podejmuje działania w zakresie procesu legisla-
cyjnego (np. petycja w sprawie ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych). Dla 
przykładu w roku 2014 braniewscy inspektorzy OtOZ Animals przeprowadzili 
195 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt oraz porzu-
conych lub rannych zwierząt (o 30 więcej w porównaniu z 2013 r.). W roku 2014 
zapadły cztery wyroki skazujące.15

14 http://www.ciwf.pl/kim-jestesmy/ (dostęp: 23 maja 2014 r).
15 http://braniewo-otoz.strefa.pl/akcje/2014.htm (dostęp: 11 marca 2015 r.).
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podsumowując praca stowarzyszenia OtOZ Animals Jest bardzo ważna. 
Dzięki jego działaniu wiele spraw dotyczących przestępstw i nadużyć wobec zwie-
rząt ujrzało światło dzienne, a organy ścigania podjęły stosowne czynności, w wy-
niku czego sprawcy tych czynów ponieśli konsekwencje.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w polsce jest organizacją funkcjonują-
cą od 150 lat. Za datę jego utworzenia przyjmuje się 1 listopada 1864 r., a jednym  
z założycieli był Adolf Dygasiński. stowarzyszenie przetrwało okres zaborów,  
a później działacze połączyli swoje siły. Jeśli chodzi o zasięg działania tOZ to 
należy zaznaczyć, że pierwotnie opierało się ono na funkcjonowaniu w obrębie 
Warszawy. Dopiero od roku 1920 swoim zasięgiem objęło cały kraj. Bardzo istot-
nym faktem jest to, że dzięki działaczom tOZ podjęto się regulacji praw zwierząt. 
to dzięki nim powstał pierwszy i funkcjonujący do dnia dzisiejszego najważniej-
szy akt prawny w tej dziedzinie, czyli Uoz. Jej członkowie są twórcami programu 
promującego wszczepianie zwierzętom czipów, dzięki którym w razie zagubienia 
zwierzęcia lub porzucenia organy ścigania we współpracy ze schroniskami i leka-
rzami weterynarii są w stanie zidentyfikować właściciela16. Warto dodać, że tOZ 
ma 80 oddziałów na terenie kraju, z czego 6 znajduje się w województwie war-
mińsko-mazurski (elbląg, ełk, Giżycko, Kętrzyn, Olsztyn, szczytno). prowadzi 
również swoje schroniska. Aktualnie ma ich 90, z czego w województwie war-
mińsko-mazurskim jest ich 6 w: elblągu, Giżycku, Iławie, Olsztynie, Ostródzie  
i szczytnie17. „Każdy z oddziałów tOZ stawia za cel swojej działalności: działanie 
na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochro-
ną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie 
na rzecz ochrony środowiska.”18 Dodatkowo bardzo ważną funkcją jest „działal-
ność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściga-
nie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec 
wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia, jako pokrzywdzonego”19. Nie sposób 
również nie wspomnieć, że OtOZ niesie również pomoc poprzez przeprowadzo-
ne interwencje. Na terenie województwa warmińsko- mazurskiego były to jak do-
tąd najczęściej interwencje związane z naruszeniem przepisów o ochronie zwie-
rząt. W gminie Lelkowo w miejscowości Krzekoty sprawcy w sposób okrutny 15 
lutego 2010 r. zabili dwa psy poprzez ich powieszenie. O popełnionym przestęp-
stwie zawiadomione zostały również organy ścigania, w wyniku czego sprawcom 
postawiono zarzut. Właściwy terytorialnie sąd wydał wyrok w postaci kary po-

16 http://www.toz.pl/?menu=o_nas (dostęp: 25 maja 2014 r.).
17 http://www.toz.pl/?menu=schroniska&wybor=wojewodztwami&wybrano_wojewodztwo=14 

(dostęp: 24 maja 2014 r.).
18 http://www.toz.pl/?menu=o_nas&wybor=2 (dostęp: 25maja 2014 r.).
19 statut tOZ, op. cit., Roz. II §8 ust. 1 pkt. 2.
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zbawienia wolności na okres 6 miesięcy. Dodatkowo w miejscowej gazecie poda-
no wyrok do wiadomości publicznej oraz przysądzono nawiązkę na rzecz tOZ20.

Stowarzyszenie Zwierzyniec Św. Franciszka w Olsztynie tworzone jest przez 
funkcjonariuszy i wolontariuszy schroniska dla zwierząt w Olsztynie. Organizacja 
ta swoim działaniem wspiera funkcjonowanie olsztyńskiego schroniska. sZF wy-
konuje następujące zadania: „tworzy domy tymczasowe dla najbardziej potrzebu-
jących psów i kotów oraz pozyskuje dla nich nowych właścicieli; finansuje skom-
plikowane leczenie lub rehabilitację podopiecznych schroniska; organizuje festy-
ny, zbiórki karmy i kwesty na rzecz schroniska; podejmuje pracę ze zwierzętami  
w schronisku - spacery, pielęgnacja, szkolenia, agility; finansuje drobne inwestycje 
w schronisku- m. in nowe wybiegi”21.

Fundacja Zwierzęta Eulalii została założona 16 września 1998 r. w Mrągowie. 
Nazwa organizacji pochodzi od imienia założycielki - eulalii Wojnicz. Należy 
dodać, że w tym przedsięwzięciu wsparli ją Violetta i Andrzej przybyłowie, któ-
rzy będąc współzałożycielami udzielili również wsparcia finansowego. Jej celem 
jest „propagowanie i rozwój sportów konnych oraz sportów z użyciem zwierząt 
zaprzęgowych, a także propagowanie idei humanitarnego stosunku do zwierzą-
t”22. Fundacja jest organizacją, która udziela pomocy i tworzy dom (lub szuka 
odpowiedniego) zwierzętom oddanym przez właścicieli albo zabranym im z po-
wodu maltretowania bądź nie zapewniania odpowiednich warunków bytowych. 
Ważnym aspektem jest także walka o poprawę warunków transportu zwierząt.23 

Najczęściej trafiające do Fundacji zgłoszenia, na podstawie których podejmowane 
są interwencje dotyczą nieprawidłowości warunków życia kotów, psów i koni.24

Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie to młoda fundacja, założona w 2006 roku 
w Ostródzie. Fundacja realizuje czynności na rzecz poprawy warunków życia zwie-
rząt poprzez organizowanie zbiórek pieniędzy, prowadzenie schronisk, opłaty zabie-
gów leczniczych, dokonywanie kastracji i sterylizacji, zachęcanie do adopcji zwie-
rząt (w tym również internetowej) i wiele innych w zależności od potrzeb indywi-
dualnych każdego poszkodowanego gatunku.25 cele fundacji precyzyjnie określa 
§9 statutu AFN. Należą do nich: niesienie pomocy bezpańskim, chorym i pokrzyw-
dzonym zwierzętom; wspieranie wszelkich działań i organizacji mających na celu 
zwalczanie bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt; udzielanie pomocy placów-

20 http://www.toz.pl/?menu=interwencje&menu2=wybrana_interwencja&id_wyboru=4 
(dostęp: 25 maja 2014 r.).

21 http://www.schronisko.olsztyn.pl/index.php/o-nas (dostęp: 25 maja 2014 r.).
22 Rozdz. II § 2 statutu Fundacji „ZWIeRZętA eULALII” z siedzibą w Mrągowie uchwa-

lony 25 lipca 2001 r. przez Zarząd.
23 http://www.eulalia.pl/index.php?strona=fundacja (dostęp: 25 maja 2014 r.).
24 http://www.eulalia.pl/index.php?strona=marzymyodomu (dostęp: 25maja 2014 r.).
25 http://www.afn.pl/?pl_o-nas,5 (dostęp: 29 maja 2014 r.).
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kom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym oraz ochrona środowiska i ochro-
na zwierząt. Od 2012 r. Fundacja zarządza schroniskiem dla bezdomnych zwierząt 
w Ostródzie26.

Fundacja Albatros, wcześniej znana pod nazwą „pierwiosnek” została założo-
na w 2006.27. siedzibą Fundacji jest Bukwałd (gmina Dywity, powiat olsztyński)28. 
statutowe cele tej organizacji to: propagowanie szeroko pojętej kultury i działal-
ności ekologicznej; opieka nad zwierzętami potrzebującymi pomocy; tworzenie  
i prowadzenie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt; ochrona zwierząt dzikich 
i ich siedlisk; utworzenie i prowadzenie centrum Inicjatyw ekologicznych; utwo-
rzenie i prowadzenie Ogrodu Roślin Leczniczych, inicjowanie i realizacja badań 
naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych; wspieranie 
działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich; wspieranie rozwoju, aktyw-
ności i działań młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem integracji młodzieży 
niepełnosprawnej z pełnosprawną oraz integracja społeczna dla zrównoważone-
go rozwoju.29 Fundacja Albatros zasłynęła głównie z pomocy ptakom prowadząc 
Ośrodek Rehabilitacji ptaków Dzikich. Dzięki akcji „ptasi ambulans” wolontariu-
sze i pracownicy Fundacji wykonali kilka tysięcy interwencji, udzielając pomocy 
poszkodowanym zwierzętom.

4. przestępstwa i nadużycia wobec zwierząt w świadomości społeczeństwa 
    na terenie województwa warmińsko- mazurskiego na przykładzie gminy 
    olsztyn i morąg

przeprowadzona ankieta miała na celu określenie stosunku społeczeństwa do 
kwestii dotyczących nadużyć wobec zwierząt, wymiaru kar jakie obecnie obowią-
zują za przestępstwa i wykroczenia popełnione wobec zwierząt. Kluczowym za-
gadnieniem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy społeczność lokalna zwra-
ca uwagę i jak reaguje na problem znęcania i złego traktowania zwierząt oraz czy 
wie do jakich organów, instytucji zgłosić się w razie spotkania się z taką sytuacją.

Odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania udzieliło 40 osób (21 kobiet i 19 
mężczyzn). W obu gminach ankietę wypełniło 20 osób. przedziały wiekowe,  
w jakich znajdowali się ankietowani to 16- 20 lat (7 ankietowanych), 21-30 lat (21 
ankietowanych), 31- 40 lat (7 ankietowanych), 41- 70 (5 ankietowanych).

W ankiecie zawarto 9 pytań otwartych. problem podjęty w badaniu dotyczył 
znajomości tematyki przestępstw i nadużyć popełnianych na zwierzętach w gmi-

26 http://afn.pl/o-nas/(dostęp: 10 kwietnia 2015 r.).
27 tekst statutu na stronie http://www.falbatros.pl w zakładce „o nas” (dostęp: 29 maja 2014 r.).
28 http://www.falbatros.pl/historia (dostęp: 10 kwietnia 2015 r.).
29 §9 statutu fundacji - http://www.falbatros.pl/statut. (dostęp: 10 kwietnia 2015 r.).
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nach Mrągowo i Olsztyn. W pierwszych czterech pytaniach ankietowani mieli 
określić czy spotkali się w ostatnim czasie z przypadkiem znęcania się lub innego 
szkodliwego zachowania wobec zwierząt. W przypadku udzielenia odpowiedzi 
pozytywnej kolejne trzy pytania dotyczyły szczegółów tego zachowania (kiedy do-
szło do zdarzenia, kto go dokonał, w jakim wieku był sprawca, kto powiadomił 
stosowne służby). pozostałe pytania (5-9) dotyczyły wiedzy w zakresie aspektów 
prawnych ochrony zwierząt oraz postaw ankietowanych.

Na pytanie pierwsze „Czy w ostatnim czasie dowiedziałaś/dowiedziałeś się 
o przypadku znęcania się nad zwierzętami?” 14 na 40 ankietowanych (35% ogó-
łu badanych) odpowiedziało twierdząco, przy czym w gminie Olsztyn 25 %,  
a w gminie Mrągowo 45% ankietowanych stwierdziło, że zna konkretne przypadki, 
w których ofiarą przestępstw i wykroczeń są zwierzęta. pozostali w ogóle nie słyszeli 
o takich przypadkach. Mieszkańcy okolic Mrągowa znacznie częściej wskazywali na 
znajomość przypadków znęcania nad zwierzętami. Związane jest to zapewne głów-
nie z faktem, że gmina Mrągowo swoim zasięgiem obejmuje znacznie większą po-
wierzchnię terenów wiejskich, gdzie społeczność lokalna jest silniej skonsolidowana, 
ale także zwierzęta w większym stopniu uczestniczą w życiu ludzi.

Drugie pytanie brzmiało: „Na jakie zwierzę skierowany był atak?”. spośród 14 
konkretnych przypadków znęcania się nad zwierzętami, ankietowani wskazali, że 
najczęściej ofiarą były psy, koty i w jednym przypadku koń (tab.1).

tab. 1. Gatunki zwierząt, które stały się ofiarą człowieka w gminach Olsztyn i Mrągowo.
Na jakie zwierzę był skierowany atak ?
Gmina pies Kot Koń Kot lub pies 
Mrągowo 4 3 - 2
Olsztyn 4 - 1 -
Razem 8 3 1 2

Odpowiadając na pytanie „W jakim wieku był sprawca tego czynu?” ankietowa-
ni najczęściej nie podawali płci sprawców tylko sam wiek, wskazując, że sprawcy 
byli najczęściej w wieku średnim 30-40 lat i starszym 41-70 lat (tab. 2).

tab. 2. charakterystyka sprawców przestępstw dokonywanych na zwierzętach w gminach 
Olsztyn i Mrągowo.

sprawcy przestępstw przeciwko zwierzętom

płeć
Wiek

10-20 lat 30- 40 lat 41- 70 lat Nie określono 
wieku

Kobieta - - 1 -
Mężczyzna 1 - 1 -
Nie podano płci 2 4 2 3
Razem 3 4 4 3
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Kolejne pytanie brzmiało: „Czy zostało zgłoszone to przestępstwo, nadużycie? 
Jeśli tak, to przez kogo i gdzie, jeśli nie to dlaczego?”. W opisywanych 14 zdarzeniach 
zgłoszeń dokonali sąsiedzi, bądź osoby, które mieszkają w okolicy i w pewien spo-
sób pomagają zwierzętom (zwykle dokarmiają bezdomne koty i psy), zatem ich 
wrażliwość w stosunku do zwierząt jest duża. Zgłoszenia o nadużyciach wobec 
zwierząt osoby te kierowały do:

 – straży Miejskiej (3 ankietowanych),
 – sołtysa wsi (1 ankietowany, który dodał, że zgłoszenie to nie odniosło żad-

nego skutku,
 – straży Miejskiej i policji (1 ankieta, w której zbulwersowana ankietowana 

zaznaczyła w swojej odpowiedzi „wielokrotne zgłoszenie, które było bez-
skuteczne, tłumaczono to małą szkodliwością społeczną czynu”!!!),

 – policji (5 ankietowanych),
 – policja, radio, telewizja (2 ankietowanych).

W przypadku dwóch zdarzeń ankietowani przyznali, że zdarzenie nie zostało 
nigdzie zgłoszone, zatem nie została podjęta interwencja.

Kolejne pytanie, „Gdzie powinno się zgłaszać zauważone nieprawidłowości, wykro-
czenia, przestępstwa wobec zwierząt?”, skierowane było do wszystkich ankietowanych.

Uzyskane wyniki wskazują, że społeczeństwo posiada dużą wiedzę o organach 
i instytucjach odpowiedzialnych za ochronę zwierząt. Najczęstszym organem za-
ufania publicznego wskazanym przez badanych była policja, na drugim miejscu 
uplasowała się straż miejska. Bardzo mało badanych wie, że pomoc mogą również 
otrzymać w innych organizacjach takich jak schroniska czy organizacje pozarzą-
dowe zajmujące się ochroną zwierząt, których powstaje coraz więcej. Najbardziej 
niepokojący jest jednak fakt, że w gronie ankietowanych znalazły się osoby, które 
nie wiedziałaby gdzie udać się o pomoc (tab. 3).

tab. 3. stan wiedzy ankietowanych o organach i instytucjach podejmujących interwencje 
w przypadku niezgodnego z prawem traktowania zwierząt.

Gmina policja straż 
miejska

schronisko 
dla 
zwierząt

środki masowego 
przekazu (radio, 
telewizja)

towarzystwo 
Opieki nad 
Zwierzętami

Nie wiem

Mrągowo 17 6 1 1 1 3
Olsztyn 17 6 1 - - 1
Razem 34 12 2 1 1 4

Kolejne pytanie miało na celu sprawdzenie, czy ankietowany zdobyłby się na 
reakcję będąc świadkiem przestępstwa lub wykroczenia wobec zwierząt? spośród 
ankietowanych w gminie Olsztyn, dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi na to py-
tanie, a jedna osoba odpowiedziała, że nie wywołało by to u niej żadnej reakcji, 
czyli krótko mówiąc, nie podjęłaby żadnej interwencji. 17 ankietowanych wyraziło 
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gotowość podjęcia interwencji, ale tyko 9 podało pobudki kierujące nimi w takiej 
sytuacji. powody przez nich wymienione to:

 – „lubię/kocham zwierzęta”- 2,
 – „bo zwierzę jest bezbronne”- 1,
 – „bo nie można krzywdzić zwierząt”- 2,
 – „bo to istoty żywe”- 2,
 – „znęcanie się nad zwierzętami jest tym samym co znęcanie nad ludźmi 

i jest niedopuszczalne, jeżeli będziemy na to obojętni to przestępcy będą 
czuć się bezkarni”- 1,

 – „zwierzę też ma prawo do życia i nikomu nie wadzi”- 1.
Jeśli chodzi o gminę Mrągowo to w każdej ankiecie wyrażona została gotowość 

do podjęcia działania w celu pomocy maltretowanym zwierzętom, a w 17 ankie-
tach podano motywację działania:

 – „zwierzę jest lepsze od człowieka”- 1,
 – „jest to duży problem, na który nikt nie zwraca uwagi, więc trzeba reagować”- 1,
 – „bo to istoty żywe”-1,
 – „bo to nieludzkie”- 2,
 – „bo nie można krzywdzić zwierząt”- 2,
 – „bo tak trzeba”- 1,
 – „reaguję zawsze i wszędzie, bo taka już jestem, nie potrafię obojętnie 

przejść, .przez to sama mam kłopoty., ludzie tego nie lubią”- 1,
 – „bo one tak samo czują jak człowiek”- 2,
 – „bo lubię/kocham zwierzęta”- 2,
 – „bo nikt nie ma prawda krzywdzić bezbronnych zwierząt”- 1,
 – „bo znęcając się nad zwierzęciem to tak samo jakby nad człowiekiem”- 1,
 – „bo dwa razy zabito mi zwierzę i jestem na to wyczulona”- 1,
 – „bo sam mam psa”- 1.

Jak widać często motywacja ankietowanych z obu gmin była podobna. 
Najliczniej pojawiającymi się powodami, dla których nie powinno się być obo-
jętnym wobec cierpienia zwierząt było potwierdzenie, że są one istotami żywymi, 
lubianymi przez ludzi, których nikt nie powinien krzywdzić, którym tak samo jak 
ludziom przysługuje prawo do życia.

Na kolejne pytanie: „Jakie znasz instytucje, organizacje zajmujące się zwierzęta-
mi, którym można zgłosić potrzebę interwencji w przypadku nadużyć wobec zwie-
rząt?”, większość ankietowanych odpowiadała najczęściej tak jak w pytaniu pią-
tym, wymieniając policję i straż miejską. Natomiast zamiarem ukrytym w tym py-
taniu było sprawdzenie, czy ankietowani orientują się jakie stowarzyszenia, orga-
nizacje funkcjonują na zamieszkanym przez nich terenie. W obu gminach są prze-
cież schroniska, fundacje np. „Zwierzęta eulalii”, „Zwierzyniec św. Franciszka”. O 
tych miejscach według ankietowanych z okolic Olsztyna pamiętały tylko 3 osoby.  
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W 7 ankietach autorzy nie wiedzieliby w ogóle, gdzie mają udać się aby zgłosić 
nadużycie, a w 10 przypadkach udaliby się na policję, straż miejską. Natomiast 
na obszarze gminy Mrągowo w 7 przypadkach ankietowani nie umieli określić 
gdzie należy się zwrócić, 9 udałoby się na policję, straż miejską, a zaledwie 4 oso-
by pamiętały, że istnieją w okolicy inne organizacje niosące pomoc zwierzętom. 
podsumowując okazało się, że znaczny odsetek ankietowanych - 82,5% wszyst-
kich badanych – nie posiada wiedzy, że w okolicy ich miejsca zamieszkania działa-
ją stowarzyszenia, schroniska dla zwierząt, fundacje. to bardzo niepokojące zjawi-
sko z punktu widzenia funkcjonowania organizacji pozarządowych zajmujących 
się opieką nad zwierzętami i ich ochroną, ponieważ ich funkcjonowanie często 
opiera się lub jest wspomagane przez wolontariuszy, a tych nie będzie przybywać, 
jeśli wiedza społeczeństwa o ich obecności i podejmowanych działaniach nie bę-
dzie szeroko rozpropagowana. ponadto większość organizacji korzysta z datków, 
darowizn, odpisu na ich rzecz 1% podatku. Bez zasilenia finansowego ich sprawne 
funkcjonowanie może być bardzo utrudnione. Wydaje się, że szczególnie na tere-
nach gmin wiejskich, rozsądnym wyjściem byłoby wsparcie organizacji pozarzą-
dowych zaangażowanych w ochronę zwierząt przez samorządy, które poprzez jed-
nostki pomocnicze (sołectwa) mogłyby pomóc w skutecznym dotarciu do obywa-
teli z informacją tych organizacjach, zakresie podejmowanych przez nie działań.

przedostatnie pytanie zawarte w ankiecie dotyczyło wymiaru kary za popeł-
niane przestępstwa i wykroczenia na zwierzętach. Zadaniem ankietowanych było 
stwierdzenie czy jest ona odpowiednia czy też nie. Dwóch ankietowanych uznało, 
że obecnie wymierzane kary są wystarczająco wysokie, trzech nie miało zdania na 
ten temat, natomiast 35 ankietowanych (87,5%) było zdania, że kary są stanowczo 
za niskie (tab. 4).

tab. 4. Opinia ankietowanych o wysokości wymierzanych kar 
za niezgodne z prawem traktowanie zwierząt.

Gmina Kara 
odpowiednia

Za mała Nie wiem

Mrągowo - 18 2
Olsztyn 2 17 1
Razem 2 35 3

Fakt, że kary za czyny przestępne wobec zwierząt w opinii publicznej są za ni-
skie, może wynikać stąd, że do niedawna wymiar sprawiedliwości orzekał w takich 
sprawach bardzo łagodne wyroki. Dopiero od kilku lat, także dzięki staraniom or-
ganizacji pozarządowych, przypadki okrucieństwa i znęcania się nad zwierzętami 
są nagłaśniane, a same czyny przestały być traktowane jako zdarzenia „o niskiej 
społecznej szkodliwości”. Ankietowani kilkakrotnie zaznaczali to twierdząc, że 
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wymiar sankcji nie odstrasza sprawców, a gdyby kary były surowsze, zmniejszyła-
by się przestępczość w tym zakresie.

W ostatnim pytaniu zwrócono się do ankietowanych z prośbą o wskazanie kar, 
jakie powinny być wymierzane za działanie na szkodę zwierząt.

Większość ankietowanych opowiedziała się ogólnie za zaostrzeniem kar, przy 
czym w 4 przypadkach padła propozycja zrównania kar za przestępstwa i wykro-
czenia przeciw zwierzętom, z karami jakie obowiązują w przypadku dokonywania 
takich czynów wobec człowieka. czterech ankietowanych wskazało jako karę bez-
względne więzienie, a trzech zaproponowało kary pieniężne z posiadania zwierząt 
(tab. 5).

tab. 5. Opinia ankietowanych o rodzajach kar, które powinny być wymierzane za wykro-
czenia i przestępstwa popełniane na zwierzętach.
Gmina Kary powinny 

być zaostrzone
Wysokość kar 
powinna być taka 
jak w przypadku 
przestępstw 
popełnianych na 
człowieku

Bezwzględne 
więzienie

Zakaz 
posiadania 
zwierząt 
i kara 
pieniężna

Kary są 
odpowiednie

Nie 
wiem

Mrągowo 18 2 - - 1 1
Olsztyn 9 2 4 3 - -
Razem 27 4 4 3 1 1

Warto zauważyć, że zaproponowane kary i środki karne obowiązują w obecnym 
stanie prawnym. Jednak przykłady nagłaśniane w mediów i znane z życia codzien-
nego wskazują, że w wielu przypadkach znęcania się nad zwierzętami uchodzi 
sprawcom na sucho albo orzeczona wobec nich kara jest warunkowo zawieszona. 
stąd też ankietowani mogli w swoich odpowiedziach mieć na myśli większy nacisk 
na respektowanie prawa oraz częstsze wymierzenie kary bez zawieszenia.

podsumowanie

przywołane wyżej organizacje pozarządowe działają na podstawie ustawy z 7 
kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. 
zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z 6 kwietnia 1984 
roku o fundacjach (Dz.U. 1991 Nr 46 poz.203 z późn.zm.). W ten sposób wyzna-
czone ramy działania wskazują na zasady i formy finansowania ich działalności, 
a w przypadku ochrony zwierząt w oparciu o Uoz, zdecydowanie widać, że jest 
to zadanie kosztowne. Należy też zauważyć, że o ile w przypadku zwierząt udo-
mowionych, którym dzieje się krzywda czy zwierząt bezdomnych, działania ta-
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kie mogą być wspierane przez gminy, o tyle w kwestii niesienia pomocy zwierzę-
tom dziko żyjącym organizacje te są często pozostawione same sobie. Zaostrzone  
w ostatnich latach przepisy karne sprawiają, że interwencje podejmowane w za-
kresie ochrony zwierząt coraz częściej kończą się postępowaniem przed sądem 
oraz surowymi wyrokami. Nagłaśnianie takich przypadków doprowadziło także 
do zmiany mentalności społecznej w tym zakresie, na co wskazały także wyniki 
ankiety. społeczeństwo coraz częściej zaczyna protestować i sprzeciwiać się działa-
niu na szkodę zwierząt. Dla wielu ludzi są one najwierniejszymi przyjaciółmi. Ale 
wiedza społeczeństwa o tym jakie podmioty i w jakim zakresie zajmują się niesie-
niem pomocy zwierzętom jest jeszcze mało wystarczająca.

* * *

streszczenie: W pracy rozważano problem popełniania wykroczeń, przestępstw przeciw-
ko zwierzętom na terenie gmin Mrągowo i Olsztyn. Omówione zostały również główne akty 
prawne (międzynarodowe oraz polskie), dotyczące ochrony zwierząt. Zaprezentowano także 
organizacje, instytucje, stowarzyszenia i fundacje, które znajdują się na analizowanym terenie  
i na co dzień podejmują działania na rzecz zwierząt. przedstawiono także wyniki ankiety, która 
miała na celu określić stan wiedzy społeczeństwa w omawianym zakresie.

słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, ochrona prawna zwierząt, przestępstwa i wy-
kroczenia.

summary: This paper considered the problem of wrongdoing and commiting crimes 
against animals in the municipalities of Mrągowo and Olsztyn. It also discussed major pieces 
of legislation (international and polish), concerning the protection of animals. It also presents 
organizations, institutions, associations and foundations, which are located in the analyzed area 
and which take care of the animals on a daily basis. The paper presents the results of the survey, 
which was to determine the status of public awareness in this area.

Keywords: NGOs, legal protection of animals, crimes and offenses.
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Anita Marta Tkocz

REGRANTING JAKO FORMA REALIZACJI ZADAŃ 
PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU 

„DZIAŁAJ LOKALNIE”

REGRANTING AS A FORM OF EXECUTION OF PUBLIC TASKS  
ON THE EXAMPLE OF THE PROGRAM „ACT LOCALLY”

Wstęp

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i grupy nieformalne nieustannie 
poszukują źródeł finansowania dla prowadzonych działań, jednym z nich jest re-
granting. Jest to pojęcia anglojęzyczne, które w dalszym ciągu nie ma polskiego 
odpowiednika. pojęcie regrantingu pojawiło się w polsce w latach osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych XX wieku wraz z pomocą finansową z krajów europy 
Zachodniej, a w szczególności ze stanów Zjednoczonych. Właśnie w tym kraju 
system grantowy jest najbardziej rozpowszechniony i obejmuje sektor pozarządo-
wy, administracji publicznej oraz biznesu.

Grant to rodzaj finansowego wsparcia dla osoby lub organizacji, którego za-
daniem jest realizacja określonego, ważnego celu społecznego lub gospodarcze-
go. przekazywanie grantów następuje najczęściej wtedy, gdy ich dysponent ma za-
miar osiągnąć określone cele, jednak nie zna sposobu, w jaki można je urzeczy-
wistnić, więc oczekuje tego od grantobiorców.1 W polsce ustawa o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 roku nakłada na jednostki samorzą-
du terytorialnego obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi w za-
kresie realizacji zadań publicznych, jednak ustawa nie definiuje, ani nie narzuca 
sposobu w jaki ma się odbywać ta współpraca. W ustawie wskazano przykłado-
we formy współpracy, które mieszczą się w obszarze finansowym oraz niefinanso-
wym. Finansowa współpraca polega na zlecaniu przez samorządy zadań publicz-
nych organizacjom pozarządowym. Nowelizacja tej ustawy w 2010 roku wprowa-

1 Regranting w sektorze publicznym [w]: „Innowacje bez granic” Biuletyn Krajowej Instytucji 
Wspomagającej programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer 02/2013, s. 16-20.
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dziła możliwość, zgodnie z którą podmioty, z którymi samorząd zawarł umowę 
na realizację zadania publicznego mogą zlecić jego wykonanie dalszym organi-
zacjom lub innym podmiotom.2 W praktyce umożliwiło to wykorzystanie me-
chanizmu regrantingu w obszarze działania samorządu. Regranting jest używany  
w programie Operacyjnym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, obsługiwanym 
przez Ministerstwo pracy i polityki społecznej, jednak nie jest to rozwiązanie po-
pularne w działalności samorządowej.

Największą zaletą regrantingu jest to, że lokalni operatorzy, którzy zajmują się 
realizacją zadań w ramach tego mechanizmu. Oni najlepiej znają potrzeby oraz 
potencjał środowiska, w którym działają. Zgodnie z zasadą „z bliska widać lepiej” 
lokalne organizacje potrafią w bardziej efektywnie realizować cele programu.

1. Czym jest regranting?

Regranting to jedna z form współpracy administracji publicznej z organizacja-
mi pozarządowymi w zakresie zlecania zadań. Został wprowadzony wraz z noweli-
zacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2010 roku. Jego 
celem jest przekazywanie przez organizację pozarządową dotacji, za wiedzą i zgo-
dą organu, który jej wcześniej udzielił innym podmiotom. Organizacje te muszą 
zostać wyłonione w sposób jawny, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji  
w celu realizacji określonych zadań. podmiot zlecający wykonanie zadanie pu-
blicznego jest w świetle przepisów odpowiedzialny przed organem administracji 
publicznej za jego prawidłową realizację. ten sam podmiot jest także odpowie-
dzialny za złożenie sprawozdania z wykonania danego zadania.3

Najprościej mechanizm regrantingu można opisać jako przyznawanie dotacji 
na kolejne dotacje. środki nie są przyznawane bezpośrednio przez dotującego, tyl-
ko za pośrednictwem operatora, którym najczęściej jest organizacja pozarządowa.

Organizacją pozarządową nazywana jest dobrowolna organizacja działająca 
niezależnie od struktur państwowych i politycznych, której działalność nie jest 
nastawiona na osiąganie zysku. prowadzi ona działania na rzecz spraw społecz-
nych i dobra publicznego.4 podmiot ten nie może dzielić wypracowanych zysków 

2 Regranting – czym jest i czemu służy, http://prawodlaobywateli.pl/index.php?option=com 
_content&view=article&id=170:regranting-czym-jest-i-czemu-sluzy-arfwp&catid=98&Itemid=474 
(dostęp: 10 października 2014r.).

3 Arczewska M., Raport z badania potrzeb i możliwości regrantingu w ramach programu „Regran-
ting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organiza-
cje pozarządowe w gminie i powiecie”. Warszawa 2012, s. 3, http://regranting.filantropia.org.pl/wp-
content/uploads/2013/03/Regranting_raport_z_badan.pdf, (dostęp: 10 października 2014 r.).

4 Wasilewski p., Szlachetna Propaganda Dobroci, czyli drugi tom o Reklamie Społecznej. 
Agencja Wasilewski, Kraków 2007, s. 20.
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pomiędzy członków oraz założycieli danej organizacji. cały zysk z pozyskanych  
z dobroczynności funduszy lub z prowadzonej działalności gospodarczej przezna-
czany jest na realizację celów statutowych, które są społecznie użyteczne. Dzięki 
temu organizacje niedochodowe posiadają określone przywileje podatkowe, nie 
płacą podatku dochodowego oraz od osób prawnych.5

W praktyce najczęściej operator, czyli organizacja pozarządowa otrzymuje od 
darczyńcy pewną pulę środków finansowych, które następnie przekazuje dalej, 
najczęściej w formie mniejszych dotacji bezpośrednim realizatorom programu 
lub projektu. Regranting jest w znaczącej mierze związany z działaniami lokalny-
mi. Dzięki wykorzystaniu tego mechanizmu możliwe jest sprawniejsze i bardziej 
efektywne zarządzanie środkami finansowymi. Darczyńca jest zwolniony z obo-
wiązków związanych z wyborem realizatorów, dystrybucją, monitorowaniem oraz 
kontrolą dotacji. W polsce najbardziej popularny program regrantingu to „Działaj 
Lokalnie”, który jest finansowany przez polsko-Amerykańską Fundację Wolności, 
a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w polsce.6

Ryc. 1. Mechanizm regrantingu. 
Źródło: schimanek t., Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać regranting w samorządach 

gminnych i powiatowych. Modelowe rozwiązanie opracowane przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce. Część pierwsza: model regrantingu wraz z instrukcją stosowania, wyd. Akademia Rozwoju 

Filantropii w polsce, s. 12.

5 Grewiński, M. skrzypczak B. (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa po-
lityki i pedagogiki społecznej. Wyd. Wyższej szkoły pedagogicznej tWp w Warszawie, Warsza-
wa 2011, s. 113.

6 stronowska D., Porozmawiajmy o regrantingu. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomo-
sci/787428.html, (dostęp: 10 października 2014 r.).
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Mechanizm regrantingu najczęściej wygląda tak, że środki finansowe nie są 
przekazywane bezpośrednio przez samorząd, tylko za pośrednictwem organizacji 
lub instytucji, które pełnią rolę operatora. Dokładnie prezentuje to ryc. 1.

Regranting jest stosowany w ramach szeroko rozumianego grantodawstwa, 
czyli finansowania projektów czy zadań poprzez granty. Bardzo ważną rolę w ca-
łym procesie regrantingu pełni operator, którym najczęściej jest organizacja poza-
rządowa, to właśnie on bezpośrednio przyznaje dotacje realizatorom konkretnych 
projektów, w ten sposób grantodawca jest zwolniony z obowiązków związanych  
z wyborem realizatora projektu, przygotowania konkursu grantowego, dystrybu-
cją dotacji, monitorowaniem przebiegu realizacji i rozliczaniem projektu.

stosowanie regrantingu przez samorząd jest pewnego rodzaju outsourcingiem 
zadań publicznych, czyli zlecaniem ich realizacji podmiotom spoza sektora finan-
sów publicznych. Jednak w przypadku zastosowania regrantingu można mówić  
o podwójnym outsourcingu, ponieważ dotyczy on realizacji projektów wspiera-
nych dotacjami oraz całego procesu obsługi przyznawanych dotacji.7

2. zadania publiczne

Regranting jest związany z realizacją zadań publicznych za pośrednictwem 
operatora. Zadania wykonują lokalne firmy, instytucje i osoby prywatne oraz lo-
kalne instytucje non-profit takie jak szkoły, przedszkola, domy kultury i bibliote-
ki. Zadaniem publicznym nazywamy każde działanie administracji państwowej, 
które jest realizowane na podstawie ustaw. Adresatami tych zadań są najczęściej 
osoby fizyczne, czyli obywatele, ich wspólnoty, osoby prawne oraz jednostki nie 
posiadające osobowości prawnej. Ze względu na sposób działania administracji 
publicznej można wyróżnić trzy podstawowe grupy zadań publicznych.

pierwszą z nich jest świadczenie lub zapewnienie wykonywania usług na rzecz 
mieszkańców i innych podmiotów. Jest to realizacja przez państwo podstawowych 
zadań publicznych takich jak dostarczenie mediów, odbioru i utylizacji śmieci, or-
ganizacji komunikacji zbiorowej, budowy i utrzymania dróg, edukacji, budowy 
mieszkań socjalnych. te podstawowe zadania społeczne mogą być zlecane do re-
alizacji innym podmiotom. Jest to często praktykowane w służbie zdrowia, gdzie 
realizacja zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest zapewniania przez 
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (NZOZ), które na podstawie kontraktów 
są finansowane przez państwo. często zadania związane ze świadczeniem usług są 

7 schimanek t., Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać regranting w samorządach gmin-
nych i powiatowych. Modelowe rozwiązanie opracowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce. Część pierwsza: model regrantingu wraz z instrukcją stosowania. Wyd. Akademia Rozwo-
ju Filantropii w polsce, s. 8-13.
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również przekazywane organizacjom pozarządowym za pomocą udzielenia dota-
cji na realizacje określonego zadania publicznego.

Do drugiej grupy należy wydawanie decyzji administracyjnych, które są za-
gwarantowane przymusem państwowym. ta forma realizacji zadań dotyczy wyda-
wania pozwoleń, koncesji, obejmuje również uprawnienia nadzorcze oraz kontro-
lne, wykonywane przez odpowiednie służby. Zadań o charakterze orzeczniczym 
administracja nie może przekazać do realizacji innym podmiotom niepublicznym.

trzecią grupą jest tworzenie przepisów, norm i standardów w ramach ustawo-
wo przewidzianych upoważnień. Organy administracji rządowej oraz samorządo-
wej są ustawowo upoważnione do wydawania różnego rodzaju przepisów w formie 
zarządzeń, rozporządzeń i uchwał. Rola sektora pozarządowego w tej sferze zadań 
publicznych jest ograniczona do konsultacji oraz inspiracji władz publicznych do 
podejmowania określonych działań w zakresie tworzenia oraz zmiany przepisów.

Administracja publiczna może również podejmować działania niewładcze, 
które polegają na inspirowaniu oraz koordynacji określonych przedsięwzięć. 
celem takich działań jest realizacja zadań publicznych, które przyczynią się do 
tworzenia bądź poprawy warunków rozwoju cywilizacyjnego oraz stymulowania 
rozwoju gospodarczego. Organizacje pozarządowe mogą być partnerem admini-
stracji publicznej w realizacji tego typu zadań.8

3. program „Działaj lokalnie” jako przykład zastosowania 
     regrantingu w polsce

Regranting jest stosowany w polsce z powodzeniem lat przez organizacje po-
zarządowe. Najbardziej popularny program działający w ramach regrantingu to 
„Działaj Lokalnie”, który jest finansowany przez polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności i realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w polsce. Realizowany 
jest od 2000 roku, jego zasadniczym celem jest aktywacja lokalnych społeczności. 
Do tej pory zostało zrealizowanych siedem edycji programu.

program „Działaj Lokalnie” jest jedynym w polsce, w którym dotacje przyzna-
wane są na poziomie lokalnym. Jest to związane ze współpracą partnerów pro-
gramu z siecią ośrodków „Działaj Lokalnie”, która obejmuje stowarzyszenia oraz 
fundacje wyłaniane w otwartych konkursach, obecnie liczy ona 60 członków. 
Każdy partner sieci co roku otrzymuje środki finansowe z polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, dodatkowo każdy ośrodek pozyskuje własne fundusze na sfi-
nansowanie części kosztów realizacji lokalnego programu grantowego, mogą one 
pochodzić z samorządów, firm, innych instytucji lub od mieszkańców na przykład 
w ramach przekazywania 1% podatku.

8 Co to jest zadanie publiczne? http://poradnik.ngo.pl/x/340591 (dostęp: 11 października 2014r.).
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Autorem oraz fundatorem programu „Działaj Lokalnie” jest polsko – 
Amerykańska Fundacja Wolności. Kongres stanów Zjednoczonych w 1989 roku 
zdecydował o utworzeniu polsko-Amerykańskiego Funduszu przedsiębiorczości, 
który przez dziesięć lat wspierał rozwój gospodarki rynkowej w polsce. Fundusz 
ten odniósł duży sukces i przyczynił się do zwrócenia części jego kapitału do bu-
dżetu stanów Zjednoczonych oraz ustanowienia z wypracowanych środków 
polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W 2000 roku Fundacja ta otworzyła 
przedstawicielstwo w polsce i rozpoczęła działalność programową. Jej misją jest 
działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji oraz 
gospodarki rynkowej w polsce oraz wyrównywanie szans rozwoju indywidualne-
go i społecznego. Fundacja realizuje w ramach swojej aktywności cztery progra-
my, są to: inicjatywy w zakresie edukacji, rozwój lokalnych społeczności, obywatel  
w demokratycznym państwie prawa oraz upowszechnianie polskich doświadczeń 
związanych z transformacją. Od początku swojej działalności Fundacja przezna-
czyło około 29 milionów dolarów na realizację 24 dużych programów społecz-
nych. programy polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności są zarządzane przez 
organizacje pozarządowe, które zostają zaproszone do współpracy przez Fundację.

Akademia Rozwoju Filantropii w polsce jest operatorem (realizatorem) progra-
mu „Działaj Lokalnie”. Jest to stowarzyszenie działające od 1998 roku. Akademia 
inwestuje w grupy obywateli oraz organizacje pozarządowe, dąży do tego, żeby 
miały one możliwość rozwijania swoich społeczności oraz przejęcia odpowiedzial-
ności za siebie i innych. celem Akademii jest nauka współpracujących z nią or-
ganizacji i społeczności pozyskiwania funduszy, skutecznego identyfikowania  
i rozwiązywania problemów oraz współpracy z biznesem i samorządem. Udziela 
im również wsparcia finansowego (granty, stypendia), szkoleniowego, doradczego 
i rzeczowego. prowadzi również działania informacyjne i promocyjne oraz współ-
pracuje z zagranicznymi organizacjami. Główne działania Akademii skupiają się 
na rozwoju społeczności lokalnych, społecznego zaangażowania biznesu oraz pro-
mowania aktywności osób starszych i współpracy międzypokoleniowej.9

szczegółowy mechanizm działania programu „Działaj Lokalnie” prezentuje 
ryc. 2.

9 Dyczkowska L., Gawrońska M., Iwińska A. „Działaj Lokalnie” Opowieść o niezwykłych 
przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach czwartej edycji programu. Warszawa 2006, s. 121 
http://dzialajlokalnie.pl/files/framework/wysiwyg/mediateka/dl4_publikacja.pdf, (dostęp: 11 
października 2014 r.).
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Ryc. 2. Mechanizm programu „Działaj Lokalnie”.
Źródło: opracowanie własne.

Autorem programu „Działaj Lokalnie” jest polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności, która przekazuje środki finansowe oraz ustala zasady programu. 
Następnie operator, którym w tym wypadku jest Akademia Rozwoju Filantropii 
w polsce zajmuje się przygotowaniem dokumentacji konkursów grantowych, ich 
promocją, organizowaniem warsztatów, konsultacjami i doradztwem w sprawie 
nowych projektów oraz ich sieciowaniem i monitoringiem. Operator jest odpo-
wiedzialny za Ośrodki „Działaj Lokalnie”, które są jego lokalnymi partnerami. 
Współpracują one z samorządem, są odpowiedzialne za aktywizację organizacji 
pozarządowych, wybór projektów, wsparcie finansowe jakie otrzymają konkret-
ne projekty, sieciowanie, monitorowanie oraz rozliczanie przyznanych dotacji. 
Ośrodki „Działaj Lokalnie” ściśle współpracują z lokalnymi grantobiorcami, któ-
rzy otrzymują dotacje na konkretny projekt i również współpracują z samorzą-
dem, wolontariuszami oraz lokalnymi mediami. Do lokalnych grantobiorców 
najczęściej należą firmy, instytucje i osoby prywatne oraz lokalne instytucje non-
profit takie jak szkoły, przedszkola, domy kultury i biblioteki.

Każdego roku ośrodki „Działaj Lokalnie” ogłaszają na swoim terenie konkursy 
grantowe, w ramach każdego z nich dany ośrodek przyznaje od kilku do kilku-
dziesięciu grantów, w wysokości do 6000 zł na realizację projektów. Żeby otrzymać 
dotację projekt musi aktywizować lokalną społeczność wokół różnych celów, które 
mają charakter dobra wspólnego, musi przyczyniać się do rozwiązania określone-
go problemu społecznego lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców, musi 
posiadać jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty 
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oraz rozsądne koszty realizacji. ponadto taki projekt powinien być realizowany 
przez mieszkańców i lokalne instytucje oraz w przemyślany sposób angażować lo-
kalne zasoby.

Lokalne konkursy grantowe przeprowadzane są według takich samych zasad, 
największy nacisk jest kładziony na jawność, otwartość oraz współpracę różnorod-
nych środowisk. O przyznaniu grantu decyduje komisja składająca się z niezależ-
nych autorytetów oraz darczyńców. Ośrodki „Działaj Lokalnie” przekazują środki 
na realizację określonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem. 
O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy, 
które działają na terenie miejscowości, którą nie zamieszkuje więcej niż 20  000 
mieszkańców i jest ona objęta zasięgiem Ośrodków „Działaj Lokalnie”. Większość 
dotacji otrzymują lokalne grupy mieszkańców, ponieważ decyzje o dofinansowa-
niu projektów zapadają na poziomie lokalnym.

W ramach tego programu dofinansowane są projekty, których celem jest po-
moc społeczna, przeciwdziałanie patologiom społecznym, nauka, edukacja, oświa-
ta i wychowanie, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, działanie na 
rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
osób pozostających bez pracy, ekologia i ochroną zwierząt, ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego, ochrona wolności i praw człowieka, promocja wolontariatu, dzia-
łalność charytatywna oraz działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych.10

4. Wybrane programy realizowane w ramach „Działaj lokalnie”

Dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym, inicjatorami oraz koordynato-
rami projektów są lokalne organizacja non-profit, przedsiębiorstwa, osoby prywat-
ne oraz grupy nieformalne. przyznawany grant wynosi maksymalnie 6000 złotych, 
jednak grantobiorcy mogą poszukać dodatkowych źródeł finansowania swoich 
projektów.

projekt „Modelarstwo – mój sposób na zagospodarowanie czasu wolnego” był 
przeprowadzony w 2013 roku w Ornontowicach przez Radę Rodziców szkoły 
podstawowej działającej przy Zespole szkolno-przedszkolnym w Ornontowicach. 
celem projektu było zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz ak-
tywizacja lokalnego środowiska młodzieży. przeprowadzone działania obejmowa-
ły udział w zajęciach modelarskich i warsztatach dla dzieci i młodzieży. Mogli oni 
w ten sposób zgłębić tajniki wiedzy modelarskiej. podczas warsztatów skupiono 
się na budowie i przygotowaniu modeli lotniczych oraz poznawaniu zasad lotu. 

10 Zasady programu, http://dzialajlokalnie.pl/article-15-Zasady_programu.html#.VetM8Gd_
s24, (dostęp: 11 października 2014 r.).
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Uczestnicy projektu wzięli udział w zawodach modelarskich, które były organizo-
wane przez Aeroklub Gliwicki i Gliwickie stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych. 
Odnieśli na nich duże sukcesy, zdobyli w Latawcowych Mistrzostwach Gliwic 
pierwsze miejsce w konkursie drużynowym. Rezultatem tego projektu było więk-
sze zainteresowanie dzieci i młodzieży w zajęciach modelarskich, chęć zdobywa-
nia nowej wiedzy oraz umiejętności manualnych w budowie modeli oraz wysokie 
pozycje jakie osiągnęli w zawodach modelarskich.11

projekt „Wierni korzeniom muzyki Beskidu Żywieckiego” był realizowany przez 
Nieformalną Grupę Kapelę popieronie w 2013 roku. Jego celem było kultywowa-
nie tradycji muzycznych Beskidu Żywieckiego poprzez działania edukacyjne oraz 
zachęcanie do propagowania rodzimego folkloru. Odbiorcami przeprowadzonych 
działań byli członkowie kapel samodzielnych oraz przy zespołowych, zespoły regio-
nalne oraz mieszkańcy powiatu żywieckiego. cały projekt był swego rodzaju pro-
testem wobec kultury widowiskowo-estetycznej, która nie promuje regionalnych 
tradycji i trendów muzycznych tylko stara się dopasować do masowego odbiorcy. 
W ramach prowadzonych działań nagrano 500 płyt cD zawierających 10 utworów 
muzycznych. Utwory te zostały skomponowane na kanwie archaicznych melodii. 
Do jedynej z nich nagrano teledysk, który został umieszczony w Internecie, zorgani-
zowano również koncert, w którym wzięło udział około 300 osób. Rezultatem prze-
prowadzonych działań było nadanie nowych brzmień dla tradycyjnych utworów, 
nagranie płyty oraz integracja uczestników i odbiorców projektu.12

projekt „Na miodowej drodze” był realizowany w 2011 roku przez stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Maciejów. Jego głównym celem była realizacja wizji tworzenia wsi 
tematycznej „Miodowa Kraina”, ponieważ pszczelarstwo w Maciejowie jest bardzo 
popularnym zajęciem, a historia wsi związana jest z życiem sławnego pszczelarza 
ks. dr Jana Dzierżona. projekt polegał na opracowaniu i przygotowaniu eduka-
cyjnej gry terenowej związanej z tematyką miodu i życiem pszczół, która stanowi 
kontynuację wizji stworzenia wsi tematycznej. Jest to szansa dla jej mieszkańców, 
ponieważ przyczyni się ona do rozwoju turystyki wiejskiej, poprawi jakość życia 
mieszkańców oraz rozwój ekonomii społecznej. W ramach zaplanowanych działań 
zostały przeprowadzone warsztaty integracyjne dla mieszkańców. projekt pozwolił 
na integrację, aktywizację, edukację, poznawanie tradycji oraz zabawę dla miesz-
kańców wsi w różnym wieku.13

11 projekty Działaj Lokalnie: Modelarstwo – mój sposób na zagospodarowanie czasu wolnego, 
http://dzialajlokalnie.pl/projekty/projekt2430.html, (dostęp: 12 października 2014 r.).

12 projekty Działaj Lokalnie: Wierni korzeniom muzyki Beskidu Żywieckiego, http://dzialaj-
lokalnie.pl/projekty/projekt2539.html, (dostęp: 12 października 2014 r.).

13 projekty Działaj Lokalnie: Na miodowej drodze, http://dzialajlokalnie.pl/projekty/pro-
jekt17.html, (dostęp: 12 października 2014 r.).
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projekty przeprowadzane w ramach programu „Działaj Lokalnie” są bardzo 
zróżnicowane, najczęściej jednak mają charakter edukacyjny i integrują mieszkań-
ców lokalnych społeczności. Ich celem aktywne spędzanie wolnego czasu, zdoby-
wanie nowych umiejętności oraz aktywizacja społeczeństwa.

5. Korzyści i wyzwania związane ze stosowaniem regrantingu

Regranting dzięki temu, że dotacje są przyznawane lokalnym organizacjom 
non-profit, prywatnym osobom oraz grupom nieformalnym posiada uproszczoną 
procedurę aplikowania o środki, co bez wątpienia jest jedną z jego zalet. ponadto 
operator zapewnia wsparcie szkoleniowe i doradcze w kwestii pisania wniosków 
projektowych. Ma to na celu łatwiejszy dostępu do środków finansowych dla tych 
organizacji. Działania w ramach realizowanych projektów przyczyniają się do bu-
dowania partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego oraz do wzmocnienia sek-
tora obywatelskiego na lokalnym szczeblu. Operator lokalny programu jest bar-
dzo blisko jego beneficjentów, dlatego możliwe jest rozwiązywanie problemów 
społecznych występujących na określonym terenie. Każdy realizowany program  
w ramach regrantingu posiada aspekt edukacyjny, który przyczynia się do zdoby-
wania nowej wiedzy i umiejętności przez uczestników programu oraz do pozyska-
nia wiedzy dotyczącej procedury uzyskania dotacji i tworzenia nowych projektów. 
Kolejną korzyścią ze stosowania regrantingu jest możliwość uniezależnienia się 
lokalnych organizacji od samorządu, jako jedynego źródła środków finansowych, 
a tym samym od polityki lokalnej. społeczeństwo dzięki temu, że samo zdobywa 
środki na działalność dla swoich organizacji powoduje uspołecznienie rozdawa-
nych pieniędzy oraz ma wpływ na ich przeznaczenie.

Ze stosowania regrantingu wynika wiele korzyści, jednak niesie on z sobą rów-
nież zagrożenia. Bez wątpienia do przygotowania projektu i jego przeprowadze-
nia potrzebny jest lider, który podejmie odpowiedzialność za cały mechanizm, 
wykorzystanie i rozliczenie środków. Zagrożeniem dla regrantingu jest powoła-
nie nieodpowiedniego lidera lub jego brak, przez co projekty nie zostaną zrealizo-
wane. Kolejnym wyzwaniem dla lokalnych organizacji są bardzo formalne wyma-
gania operatora względem samego przygotowania wniosku o dotacje, jednak bar-
dzo ważne z formalnego punktu widzenia jest zachowanie jawności i przejrzysto-
ści zasad, procedur i działań. Wyzwaniem dla regrantingu jest również przełamy-
wanie stereotypowego myślenia obywateli i przyzwyczajeń dotyczących działania  
w organizacji publicznej.14

14 Kertyczak A., Regranting jak to działa?, http://www.edudemo.org.pl/pl/pozostalenowoscimenu/20-
nowopci-z-iycia-fundacji/816-regranting-jak-to-dziaa.html, (dostęp: 11 października 2014 r.).
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podsumowanie

Regranting jest skutecznym sposobem realizacji inicjatyw obywatelskich oraz 
zadań publicznych. takie działania są popularne w krajach europy Zachodniej 
oraz w stanach Zjednoczonych, skąd mechanizm ten dotarł do polski. W naszym 
kraju mimo zmiany prawa regranting jest w małym stopniu wykorzystywany  
w działalności samorządów, natomiast jest coraz bardziej popularny w działalno-
ści organizacji pozarządowych, szczególnie poprzez program „Działaj Lokalnie”, 
którego autorem oraz fundatorem jest polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,  
a za jego realizację odpowiada Akademia Rozwoju Filantropii w polsce. 

Dzięki wykorzystaniu tego mechanizmu możliwe jest bardziej efektywne wy-
korzystywanie środków publicznych do pobudzania aktywności obywatelskiej  
i zaspakajania potrzeb mieszkańców lokalnych społeczności. Regranting działa  
w myśl zasady „z bliska lepiej widać”, dlatego w większym stopniu rozwiązuje pro-
blemy społeczne występujące w danej społeczności. Największym wyzwaniem dla 
regrantingu w polsce jest zwiększenie jego wykorzystania poprzez samorządy oraz 
zmiana myślenia beneficjentów takich programów na temat współpracy z lokalny-
mi władzami przy tworzeniu oraz realizacji projektów.

* * *

streszczenie: Regranting to jedna z form współpracy administracji publicznej z organiza-
cjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań. polega na wykorzystywaniu środków w ra-
mach dotacji na kolejne dotacje. W polsce jest stosowany od wielu lat przez prywatnych dar-
czyńców, którzy w ten sposób udzielają wsparcia dla działań realizowanych przez organiza-
cje pozarządowe. Regranting jest w znacznej mierze związany z działaniami lokalnymi, ponie-
waż przedstawiciele lokalnych społeczności najlepiej znają swoje organizacje oraz problemy  
i potrzeby społeczne. cel W ten sposób środki z regrantingu wydawane są bardziej efektywnie. 
celem tego opracowania jest przybliżenia pojęcia regrantingu, jego genezy, korzyści oraz zagro-
żeń i podejmowanych działań z jego wykorzystaniem w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

program „Działaj Lokalnie” jest prowadzony przez polsko-Amerykańską Fundację Wolności 
od 2000 roku. Jego celem jest aktywizacja lokalnych społeczności oraz tworzenie wspólnego 
dobra. program ten wspiera ludzi, którzy chcą działać na rzecz swojej społeczności poprzez 
organizowanie konkursów grantowych. tego typu działania pozwalają na odciążenie samorzą-
dów od przeprowadzania wielu działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem 
konkursów dotacyjnych oraz monitorowania i rozliczania przyznanych dotacji. Regranting po-
zwala również na rozszerzenie skali i zakresu zadań publicznych przekazywanych do realizacji 
organizacjom pozarządowym.

słowa kluczowe: regranting, organizacje pozarządowe, dotacje, konkursy grantowy.

summary: Regranting is form of cooperation between public administration and non-gov-
ernmental organizations in the field of outsourcing tasks. This involves use of funds under the 
grant for further grants. In poland it is used for many years by private donors, who thus provide 
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support for activities implemented by NGOs. Regranting is largely related with the activities of 
local because representatives of the local communities know best their organizations and the 
problems and needs. In this way, regranting funds are spent more efficiently. The purpose of this 
article is approximation the concept of regranting, its genesis, benefits, risks and actions taken 
under the program “Act Locally”.

The program “Act Locally” is run by the polish-American Freedom Foundation since 2000. 
Its aim is to mobilize the local communities and the creation of the common good. This pro-
gram supports people who want to work for their community by organizing grant competi-
tions. These activities allow relieve local governments from carrying out of many activities re-
lated to the preparation and the completion grant competitions, monitoring and accounting of 
grants awarded. Regranting also allows for extension of the scale and scope of public functions 
transferred to realization of non-governmental organizations.

Keywords: regranting, NGOs, grants, grant competitions.
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INICJATYWA LOKALNA JAKO FORMA REALIZACJI 
ZADAŃ PUBLICZNYCH

LOCAL INITIATIVES AS A FORM OF EXECUTING PUBLIC TASKS

ciągły rozwój społeczeństwa, w tym na szczeblu lokalnym sprawia, że pojawia 
się coraz więcej potrzeb związanych z możliwością realizacji zadań publicznych na 
rzecz społeczności lokalnych. W związku z tym do Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie wprowadzone zostało pojęcie inicjatywy lokalnej, za 
pomocą której mieszkańcy społeczności lokalnych na poszczególnych szczeblach 
będą mogli przyczyniać się do realizacji zadań publicznych. czy inicjatywa lokalna 
jest potrzebna oraz czy ta forma udziału mieszkańców w realizacji zadań publicz-
nych jest coraz bardziej powszechna? Należy zadać sobie również pytanie: czym 
jest rozwój lokalny i jak duży wpływ wywiera on na realizację zadań publicznych?

1. rys historyczny działalności mieszkańców społeczności lokalnych

początki inicjatyw mających na celu realizację interesów mieszkańców, obywa-
teli danych państw datować można na czasy Arystotelesa (384-322 p.n.e.). Rozwój 
tego zjawiska nastąpił dopiero w czasach odrodzenia. Wiek XIX przyniósł ogrom-
ną aktywizację w dziedzinie inicjatyw społeczeństwa w aspekcie poprawy ich bytu, 
natomiast w latach 60. i 70. XX wieku nastąpił zastój tego typu aktywności, moż-
na stwierdzić nawet, że doszło do uwstecznienia w wielu aspektach tego zjawiska. 
Kwestię tą tłumaczono przede wszystkim przeciwnościami jakie stawały na drodze 
pomiędzy inicjatywami społecznymi a  funkcjonowaniem nowoczesnego społe-
czeństwa przemysłowego. czasy świetności w zakresie inicjatyw obywateli przy-
padają na początek lat 90. XX wieku, głównie za przyczyną ogromnego rozwoju 
ekonomicznego jakim charakteryzowały się wówczas kraje europy. Wszystkie po-
czynione kroki na przestrzeni wieków wpłynęły na wykształcenie się inicjatywy 
lokalnej w obecnej formie1.

1 K. Kietlińska, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa 2010, s. 13-15.
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2. rozwój lokalny

Nie ulega wątpliwości, iż mieszkańcy społeczności lokalnych większość życia 
przebywają w tym właśnie środowisku, pracując czy spędzając czas wolny. Dlatego 
też w ich szeroko pojętym interesie jest nieustanne dążenie do poprawy jakości ży-
cia w danej społeczności lokalnej, poprzez czynną realizację założonych przez nich 
celów. Można więc stwierdzić, że rozwój lokalny to przede wszystkim możliwość 
wprowadzania innowacji, których skutkiem będą pozytywne zmiany odczuwalne 
dla wszystkich mieszkańców danego obszaru.2 W obecnych czasach rozwój lo-
kalny jest zjawiskiem o szerokim zakresie, odbieranym przez obywateli jako po-
zytyw, a co za tym idzie jest powszechnie akceptowany przez społeczności lokal-
ne.3 Działania lokalne w odniesieniu do rozwoju powinny orientować się przede 
wszystkim na uwzględnianiu interesu ogółu, natomiast w żadnym wypadku nie 
na korzyściach indywidualnych. powinny również mieć na uwadze zaspakajanie 
potrzeb, które wynikają z braków w różnych dziedzinach związanych z egzystencją 
na poziomie lokalnym, a koniecznych do uzupełnienia, a także wzmacniać lokalny 
kapitał społeczny.4

3. pojęcie inicjatywy lokalnej a istota realizacji zadań publicznych

W ramach wprowadzenia do niniejszej tematyki należy wyjść od samego po-
jęcia „inicjatywy lokalnej” oraz wyjaśnienia tego czym w istocie są zadania pu-
bliczne. Definicja legalna inicjatywy lokalnej została zawarta w art. 2 ust. 4 ustawy 
z 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej 
u.d.p.p.w.),5 który stanowi, że „inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek 
samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania za-
dania publicznego na rzecz społeczności lokalnej”.

Inicjatywa lokalna6 jest pojęciem stosunkowo nowym, wprowadzonym do 

2 R. skrzypiec, Organizacje pozarządowe w rozwoju lokalnym – aktywne wspólnoty, sie-
ci współpracy i partnerstwo lokalne. [w:] Wpływ organizacji pozarządowych na rozwój lokalny: 
sieć wspierania rozwoju lokalnego województwa warmińsko-mazurskiego Herold, A. Jachimo-
wicz (red.), elbląg 2009, s. 8-9.

3 H. Kotarski, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego. Rze-
szów 2013, s. 41.

4 R. skrzypiec, Organizacje … op.cit., s. 9.
5 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
6 Należy pamiętać o tym, aby nie mylić pojęcia inicjatywy lokalnej na dwóch płaszczyznach. 

po pierwsze nie może być ona utożsamiana z zlecaniem wykonania zadania mieszkańcom przez 
samorząd terytorialny. po drugie nie jest to także pokrywanie przez samorząd kosztów pomysłu 
mieszkańców. podczas realizacji mieszkańcy i samorząd terytorialny, są na równi ,aby jak najle-
piej móc zrealizować postawiony cel.
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w/w ustawy dopiero w roku 2010r.7. Jest to forma współpracy, która polega przede 
wszystkim na realizacji zadań publicznych przy udziale mieszkańców samorządu 
terytorialnego.8 Kwestia realizacji zadań publicznych została natomiast uregulo-
wana w art.4 u.d.p.p.w. Zakres zadań został wskazany bardzo szeroko i stanowi 
katalog otwarty co wiążę się z tym, iż Rada Ministrów w drodze rozporządzenia 
może określić zadania inne niż wskazane w art. 4 u.d.p.p.w., a należące do zadań 
publicznych. Wśród zadań wyróżnić możemy między innymi:

 – działalność charytatywną,
 – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie  

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 – działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka re-

gionalnego,
 – ochronę i promocję zdrowia,
 – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.9

Zadania publiczne są więc każdą aktywnością podejmowaną przez administra-
cję mającą na celu realizację założeń ustawowych.10

4. podmioty uprawnione do składania inicjatywy lokalnej

Zgodnie z art. 19b u.d.p.p.w., który stanowi, że „w ramach inicjatywy lokalnej 
mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednic-
twem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu 
terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę”, wniosek 
może zostać złożony w dwojaki sposób.

po pierwsze może on zostać złożony przez samych mieszkańców społeczności 
lokalnej na każdym szczeblu.11 przez pojęcie „mieszkańca” zgodnie z wykładnią 
poradnika sieci splot rozumie się osobę, która faktycznie zamieszkuje dany teren 
w odniesieniu do gminy, powiatu czy województwa. Istotne znaczenie ma przede 
wszystkim fakt, że interesy tej osoby są w bezpośrednim związku z miejscem za-
mieszkania, a co za tym idzie: pozostaje w stosunku pracy na danym obszarze 
terytorialnym, jeżeli posiada dzieci - wysyła je do pobliskich szkół czy przedszkoli, 

7 B. Dolnicki, Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa 2012, s. 47.
8 p. Jaśkiewicz, A. Olejniczak, Pożytek publiczny i wolontariat. Komentarz do zmienionych 

przepisów. Warszawa 2010, s. 81.
9 J. Blicharz, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz. War-

szawa 2012 r., s. 64-65.
10 http://poradnik.ngo.pl/x/340591 (dostęp: 30 października 2014).
11 J. Kosowski, Współpraca jednostek Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządo-

wymi. Warszawa 2012, s. 209.
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spędza wolny czas na danym terenie. Mieszkaniec składający wniosek musi mieć 
ukończony 18 rok życia, co jest zgodne z prawem polskim w związku z artykułem 
10 kodeksu cywilnego.12 Należy pamiętać jednak, że definicja ta stosowana jest 
tylko w odniesieniu do przytoczonego programu, w innych sytuacjach pojęcie to 
może być definiowane w odmienny sposób.13

Inicjatywa lokalna może być również realizowana za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych. Zgodnie z art.3 ust.2 u.d.p.p.w. organizacjami pozarządowymi są:

„1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu usta-
wy o finansach publicznych,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-

nej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowa-
rzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.”14

Według definicji legalnej organizacji pozarządowych na zakres tego zagadnie-
nia składają się elementy prawa cywilnego, administracyjnego oraz finansowego. 
Zakres poszczególnych elementów pozostaje w ścisłej korelacji tych części z kon-
cepcją i założeniami danej organizacji pozarządowej. Zgodnie z definicją organi-
zacji pozarządowych w celu zakwalifikowania danej organizacji jako tego rodzaju 
podmiot należy wyróżnić następujące cechy: formę wyodrębnienia organizacyjne-
go, niezarobkowy charakter, a także cel danej działalności.15

społeczności lokalne mogą występować również z wnioskami za pośrednic-
twem podmiotów wskazanych w art. 3 ust.3 u.d.p.p.w., a są to m.in.:

•	 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 obej-
mują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

•	 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Do grupy tych podmiotów zaliczyć możemy zarówno parafię, ale także oddział 

caritas ponadto inne odziały tworzone przez kościoły czy parafie.16

12 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
13 A. czarkowska, p. sędziak, K. strycka (red.), poradnik Inicjatywa lokalna krok po kroku 

sieć splot. Warszawa 2013, s. 36.
14 Między innymi nie mogą być to partie polityczne.
15 J. Blicharz, Ustawa o działalności… op. cit., s. 45-46.
16 caritas polska jest instytucja charytatywną, Konferencji episkopatu polski, która została 

reaktywowana 10 października 1990 r.
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5. przygotowanie wniosku inicjatywy lokalnej

Mając na uwadze wdrożenie inicjatywy lokalnej rozpocząć należy od rozpozna-
nia problemu, którym chcą się zająć mieszkańcy społeczności lokalnych. Ustawa 
jednoznacznie wskazuje zakres zadań jakie mogą być realizowane w ramach ini-
cjatywy i stanowią one katalog zamknięty, zatem nie można wykraczać poza ich 
zakres. W szczególności są to zadania obejmujące:

•	 budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, bu-
dynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek sa-
morządu terytorialnego,

•	 edukacji, oświaty i wychowania,
•	 działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
•	 ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,
•	 porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Zakres zadań jakie mogą być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej został 

określony dość szeroko. Nowym aspektem jaki został wprowadzony do ustawy jest 
fakt, iż w momencie kiedy mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego 
wychodzą z inicjatywą mogą w dużym stopniu przyczyniać się do realizacji swego 
pomysłu. Wkład pracy przy realizacji inicjatywy lokalnej może mieć zróżnicowany 
charakter. Mogą być to środki pieniężne - wówczas przekazane fundusze trafiają na 
rachunek gminy. Mieszkańcy mogą przyczyniać się do realizacji zadań publicznych 
na rzecz społeczności lokalnych także przez świadczenie prac społecznych. Ostatnią 
z form pomocy przy realizacji inicjatywy lokalnej jest tzw. wkład rzeczowy. Mówimy 
o nim wówczas kiedy w zakresie działań np. charytatywnych zostają przekazane na-
grody rzeczowe w celu zwiększenia skuteczności danej zbiórki pieniędzy.17

W celu wdrożenia pomysłów związanych z realizacją inicjatywy lokalnej nie-
zbędne jest, aby organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalił 
kryteria oceny tego wniosku.18 przygotowywane są one w dużej mierze na podsta-
wie ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a ściślej 
rzecz ujmując na podstawie art. 22219, przez wykładnię którego możemy dojść do 
wniosku, iż priorytetowe znaczenie w ocenie wniosku ma jego treść, a nie forma.20 
Z kolei jeżeli chodzi o formę wniosku to podjęta uchwała w tym zakresie może 
określać jedynie obligatoryjne kryteria, które muszą zostać spełnione, aby wniosek 

17 J. Blicharz, Ustawa o działalności… op. cit., s. 113-114.
18 http://administracja.ngo.pl/x/523851 (dostęp: 30 października 2014).
19 Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 30 poz. 

168 z późn. zm.).
20 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warsza-

wa 2013, s. 698-706.
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w ogóle mógł zostać rozpatrzony. Uchwała może także określać wzór formularza 
na jakim wniosek powinien zostać złożony, jednakże jak wskazano wcześniej nie-
dotrzymanie tej formy nie będzie skutkować brakiem jego rozpatrzenia, jeżeli bę-
dzie on spełniał kryteria dotyczące treści. pogląd ten został podzielony również w 
ramach rozstrzygnięcia Wojewody Dolnośląskiego z 18 września 2013 roku, znak 
NK-N.4131.23.5.2013.Kt3.21

tytułem przykładu kryteria te mogą dotyczyć ilości wkładu pracy społecznej 
deklarowanego przez wnioskodawców bądź terminu składania wniosków. Można 
tutaj wyróżnić dwie możliwości. pierwszą z nich jest wskazanie jednego terminu 
na składanie wniosków inicjatyw lokalnych w poszczególnych zakresach, nato-
miast drugą z możliwości jest brak jego skonkretyzowania, co z kolei będzie ozna-
czało, iż może on być składany w każdym czasie.

Następnie przystępuje się do oceny wniosku, której dokonuje organ wykonaw-
czy samorządu terytorialnego, na podstawie kryteriów sporządzonych przez organ 
stanowiący. priorytetem przy ocenie danego wniosku jest przede wszystkim jego 
celowość w odniesieniu do społeczności lokalnej na danym terenie ze szczególnym 
uwzględnieniem jej aktualnych potrzeb.22

6. realizacja zadań w związku z inicjatywą lokalną 
    na rzecz społeczności lokalnych

Organ wykonawczy uznając realizację danej inicjatywy lokalnej za zasadną 
zawiera z  wnioskodawcą umowę dotyczącą realizacji danej inicjatywy lokalnej. 
Należy podkreślić, że Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
nie wskazuje wzoru umowy związanego z realizacją tego przedsięwzięcia, zatem 
mamy tu do czynienia ze swobodą w jej kształtowaniu. W umowie powinny zna-
leźć się między innymi takie elementy jak: zobowiązanie wnioskodawcy co do for-
my w jakiej przyczyni się realizacji inicjatywy w odniesieniu do złożonej przez sie-
bie propozycji - przez świadczenie pracy społecznej, wkładu pieniężnego bądź rze-
czowego. Należy pamiętać, że jeżeli w gestii samorządu terytorialnego będzie znaj-
dowała się potrzeba finansowania niezbędna do realizacji inicjatywy lokalnej to 
niezbędne jest, aby zobowiązanie to znalazło się również w umowie.23 Jeżeli cho-
dzi o dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej takie jak har-
monogramy działań czy kosztorysy to redagowane są one wspólnie przez organ 

21 Rozstrzygnięcie Wojewody dolnośląskiego z 18 września 2013 r. NK-N.4131.23.5.2013.
Kt3 (Dz.Urz.Woj.Doln. 2013, poz. 506), Legalis.

22 J. Blicharz, Ustawa o działalności… op. cit., s. 114-115.
23 p. staszczyk, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz. 

Warszawa 2013, s. 70-76.
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wykonawczy oraz wnioskodawcę. Należy podkreślić, że w przypadku wkładu fi-
nansowego ze strony samorządu terytorialnego, organ wykonawczy nie przekazuje 
fizycznie pieniędzy wnioskodawcy, ale swoje działania jawi poprzez wkład rzeczo-
wy czy też wsparcie organizacyjne. Natomiast jeżeli organ wykonawczy samorzą-
du terytorialnego ma za zadanie zabezpieczenie wkładu finansowego to pieniądze  
z tego zakresu nie trafiają do wnioskodawcy, ale są wydatkowane na poszczególne 
działania związane z realizacją inicjatywy.24

7. Budżet związany z finansowaniem inicjatywy lokalnej

Największą trudnością jaką napotykać na swojej drodze może realizacja inicja-
tywy lokalnej jest kwestia jej finansowania. Od strony praktycznej możemy wyróż-
nić dwa podejścia w zakresie finansowania: przez wyodrębnienie środków z bu-
dżetu samorządu terytorialnego i przekazanie ich na realizację inicjatywy lokalnej 
oraz ze środków ściśle powiązanych z organizacją inicjatywy lokalnej w kontekście 
realizacji zadania publicznego przez poszczególne komórki czy jednostki samo-
rządu terytorialnego.

pierwsza z form finansowania najczęściej realizowana jest przez wydzielenie  
w budżecie swego rodzaju rezerwy finansowej przeznaczonej docelowo na reali-
zację zadań publicznych wynikających z inicjatywy lokalnej. polega ona na rozdy-
sponowaniu środków wówczas kiedy, odpowiednia jednostka organizacyjna wy-
stąpi z wnioskiem o ich przekazanie w celu podjęcia się realizacji danej inicjatywy. 
ta forma finansowania wydaje się być jak najbardziej rozsądną z uwagi na fakt, iż 
istnieją realne pieniądze na podjęcie i realizacje danych działań, natomiast niewąt-
pliwie nigdy nie można przewidzieć jaka suma pieniędzy jest w stanie zaspokoić 
wszystkie projekty wynikające z akceptacji inicjatyw lokalnych. Duża ilość samo-
rządów znajduje się również w niekorzystnej sytuacji materialnej, co wiąże się czę-
sto z brakiem możliwości wydzielenia przez nich oddzielnych środków na realiza-
cję przedsięwzięć z wniosku społeczności lokalnych.

Na chwile obecną wiele samorządów stwierdza, że spora część inicjatyw lokal-
nych nie może zostać zrealizowana właśnie z uwagi na fakt braku środków po-
trzebnych na ich realizację. Należy pamiętać, iż inicjatywa lokalna nie jawi się jako 
nowe zadanie samorządu terytorialnego, a jest nową formą współpracy mieszkań-
ców społeczności lokalnych z samorządem. Dlatego też przeważa pogląd, iż traf-
niejszym rozwiązaniem w odniesieniu do gospodarowania środkami budżetowymi 
samorządu terytorialnego jest finansowanie w formie realizacji zadań poszczegól-
nych komórek, jednostek samorządu terytorialnego. Z kolei ta forma finansowania 
musi mieć na uwadze konsultacje poszczególnych samorządów z mieszkańcami  

24 J. Blicharz, Ustawa o działalności… op. cit., s. 115.
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z uwagi na to, że budżet w tym przypadku ustalany jest na rok wcześniej w związku 
z czym powinny być to działania planowane, aby mogły być pokryte z budżetu.25

8. udział obywateli w pracach na rzecz społeczności lokalnych 
     – aspekt statystyczny

W kwietniu 2013 r. Zespół programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji 
Batorego26 rozesłał do około 240 gmin i miast wybranych losowo (czyli około 15 
w odniesieniu do każdego województwa) ankiety, w których jedno z zadawanych 
pytań dotyczyło kwestii odniesienia się do dobrowolnego świadczenia pracy na 
rzecz swojej społeczności lokalnej. ponad 60% respondentów zarówno wśród ko-
biet jak i mężczyzn pozytywnie odniosło się do tego typu aktywności na rzecz swe-
go regionu. prace miałyby polegać na przykład na zalesianiu pobliskich terenów, 
pomocy w remontach na terenie szkół czy przedszkoli. Należy podkreślić fakt, iż 
największa grupa osób wykazująca chęć do prac społecznych na rzecz społeczno-
ści lokalnych to osoby z wykształceniem wyższym. Zróżnicowanie dostrzec mo-
żemy również w kontekście wiekowym. Największą aprobatę w takiej formy po-
mocy wyraziły osoby między 35 a 44 rokiem życia. Natomiast najmniej zwolenni-
ków inicjatywy te znalazły wśród osób powyżej 60 roku życia, co wydawałoby się 
logiczne z racji wieku osoby takie często są już schorowane i nie są w stanie po-
dejmować działań mających na celu pracę fizyczną. sondaże wskazują również, że 
największą gotowość do pracy wykazują mieszkańcy województwa podkarpackie-
go, natomiast najmniejszą w województwie lubuskim.27

podsumowanie

Konkludując inicjatywa lokalna to bardzo potrzebna forma realizacji zadań pu-
blicznych przy współpracy z samorządem terytorialnym z uwagi choćby na przed-
stawione wyżej wyniki sondażowe, które jednoznacznie wskazują chęć młodych 
ludzi do niesienia pomocy przy realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności 
lokalnych. przyczynianie się do wszelkich przedsięwzięć ma na celu poprawienie 
bytu w społecznościach lokalnych przez wzgląd na dobro wspólne. Brak funduszy 
na realizację poszczególnych inicjatyw potwierdza tylko fakt coraz większych ich 

25 A. czarkowska, p. sędziak, K. strycka (red.), Poradnik Inicjatywa…op. cit., s. 19-21.
26 program Masz głos. Masz wybór. ma na celu zaangażowanie mieszkańców społeczności 

lokalnych w życie publiczne, wspieranie współpracy na płaszczyźnie mieszkaniec a władze lo-
kalne z pominięciem aspektu sympatii i podziałów politycznych.

27 http://www.maszglos.pl/strefa-wiedzy/nasz-badania/tysiace-rak-miliony-rak/(dostęp: 31 
października 2014).
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powszechności. Na tę chwilę najbardziej rozsądnym rozwiązaniem wydaje się sku-
pienie uwagi jedynie na środkach finansowania pozwalających na realizację jak 
największej ilości przedsięwzięć wynikających z inicjatyw lokalnych.

* * *

streszczenie: Opracowanie przedstawia przybliżenie zagadnienia inicjatywy lokalnej 
ze szczególnym wskazaniem jej celów. całość rozważań oparta zostaje na podstawie Ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. priorytetem zawartym w opracowaniu 
jest zakres zadań jakie mogą być realizowane za pomocą inicjatywy, a także ukazanie tego w jaki 
sposób obywatele mogą przyczyniać się do ich realizacji. Zobrazowany zostaje tryb wdrażania 
inicjatywy lokalnej, czyli tego co jest wymagane do jej prawidłowej realizacji. Następnie wska-
zane zostają kryteria oceny wniosku oraz jego celowość. W ramach końcowej konkluzji ocenio-
na zostaje efektywność inicjatywy lokalnej.

słowa kluczowe: inicjatywa lokalna, obywatele, administracja samorządowa, wniosek, oce-
na, zadania publiczne.

summary: The following elaboration provides a closer view on the concept of a local ini-
tiative along with pinpointing its aims. The entire work is based on the Act on public Benefit 
Activities and Volunteer Work. A priority here is the scope of actions that may be carried out 
by means of an initiative along with presenting a way in which citizens may contribute to its 
completion. The procedure of implementing a local initiative, namely what is required for its 
proper execution, is visualised. It is followed by enumerating the criteria for assessing a motion 
and its purposiveness. Within the framework of final conclusions, the efficiency of local initia-
tives is assessed. 

Keywords: local initiative, citizens, local government, motion, assessment, public tasks.



ADRIANNA tYMIeNIecKA238



KORZYścI I ZAGROŻeNIA WYNIKAJĄce Ze stOsOWANIA OUtsOURcINGU... 239

Krystyna Ziółkowska
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BENEFITS AND RISKS ASSOCIATED WITH THE USE 
OF OUTSOURCING IN THE POLISH LABOR MARKET

Wstęp

W latach 90 – tych XX wieku w stanach Zjednoczonych Ameryki zostały wpro-
wadzane na rynek gospodarczy usługi outsourcingu procesów rekrutacyjnych.  
Z biegiem czasu rynek usług powiększał się, a przedsiębiorcy coraz częściej ko-
rzystali z ofert firm. Następnie rynek usług outsourcingowych rozprzestrzenił się  
w Kanadzie czy wielkiej Brytanii. Outsourcing (outside-resource-using) – wydzielenie 
ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie sa-
modzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom1. pierwotnie 
outsourcing rozumiany był jako strategia zaopatrzenia stosowana przez firmy pro-
dukcyjne, głównie motoryzacyjne, polegająca na rezygnacji z wytwarzania wszyst-
kich prefabrykatów niezbędnych do produkcji, na rzecz pozyskiwania ich od innych 
producentów. Gwałtowny wzrost zainteresowania outsourcingiem notuje się na rok 
2004, kiedy to zaczęto wskazywać na poważną rolę w gospodarce światowej zjawi-
ska przenoszenia działalności przedsiębiorstw za granicę (offshore outsourcing lub 
offshoring) i publicznie analizować wpływ stosowania tej strategii w krajach rozwi-
niętych na wzrost bezrobocia i stagnację gospodarczą2. Najważniejszymi powoda-
mi stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa jest możliwość: redukcji i kon-
troli kosztów operacyjnych, uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej 
jakości, zwolnienia własnych zasobów do innych celów, uzyskania zasobów, który-
mi przedsiębiorstwo nie dysponuje, przyspieszenia pojawienia się korzyści wynika-

1 M. trocki, Outsourcing. polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 13.
2 J. Bhagwati, A. panagariya i t.N. srinivsan. The Muddles over Outsourcing. Journal of eco-

nomic perspectives 18(4), s. 93.
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jących z restrukturyzacji, uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub nie-
możliwą do kontrolowania, pozyskania kapitału, podziału ryzyka oraz dopływu go-
tówki3.

1. zjawisko outsourcingu w polsce

W obecnych czasach coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z usług outso-
urcingowych. przede wszystkim warto zwrócić uwagę na proces pozyskiwania  
i zatrudniania pracowników dla klienta. przedsiębiorcy poszukują wsparcia do-
świadczonych ekspertów w dziedzinie usług HR dla biznesu, oczekując zaawan-
sowanych rozwiązań wspierających rozwój organizacji w czasach obfitujących  
w zmiany. W działalności firm outsourcingowych pojawiają się różne usługi oraz 
propozycje współpracy wystosowanych do przedsiębiorców. Jedną z proponowa-
nych usług jest tzw. RpO. Usługa ta, to kompleksowe zarządzanie procesem po-
zyskiwania i zatrudniania pracowników dla klienta. Według Doroty Zabłockiej4 
RpO poza samą rekrutacją obejmuje szereg dodatkowych elementów, takich jak 
budowanie procesów rekrutacyjnych staje się częścią organizacji klienta, repre-
zentując go i budując jego markę na rynku pracy. Klient i dostawca umawiają się 
na przekazanie konkretnych funkcji rekrutacyjnych, które w jego imieniu prowa-
dzi, i za które odpowiada dostawca. RpO charakteryzują takie elementy jak: de-
dykowany zespół rekrutacyjny dla klienta, zarządzanie procesem rekrutacyjnym 
i jego spójnością, strategiczne raportowanie i analizy, a także oparcie na profesjo-
nalnych programach służących do zarządzania procesami rekrutacyjnymi i aplika-
cjami kandydatów, tzw. Ats (Applicant tracking system). przedsiębiorstwa uzy-
skują określone korzyści mając do swojej dyspozycji różny wachlarz usług out-
sourcingowych. przede wszystkim w przypadku usługi RpO mają dostęp do naj-
lepiej wykształconych pracowników, do profesjonalnie przeprowadzonej rekru-
tacji, skrócenie czasu rekrutacji, zwiększenie rozpoznawalności firmy jako pra-
codawcy, a także kontrola ponoszonych kosztów. Dalej D. Zabłocka5 wskazuje 
jaka branża jest zainteresowana usługami outsourcingowymi. przede wszystkim 
z takiego rozwiązania korzystają duże firmy, szczególnie w sektorze finansowym,  
w obszarach It, ssc i BpO, a także telekomunikacyjnym. coraz więcej zgłasza się 
po usługi outsourcingowe firmy farmaceutyczne, produkcyjne, energetyczne czy 
typowo handlowe. ROp jest przeznaczone dla firm, które w skali roku rekrutują co 

3 charles L. Gay, Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i wdrażanie. Oficyna ekono-
miczna, Kraków 2002, s. 34 i nast.

4 D. Zabłocka, RPO, czyli outsourcing procesów rekrutacyjnych w 5 krokach. Outsourcin-
g&More Nr 5/2014, s. 98.

5 Ibidem, s. 99.
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najmniej kilkudziesięciu pracowników. Wówczas skala procesów umożliwia przy-
niesienie konkretnych korzyści z rozwiązań. W latach 2014-2015 prognozowany 
jest wzrost usług Outsourcingu procesów Rekrutacyjnych w okolicach 14-15% na 
świecie, w europie na 9%. Wracając na grunt polski, rynek ten będzie się rozwijał 
ze względu na wysoka atrakcyjność kraju dla inwestorów6.

samorząd województwa warmińsko – mazurskiego również angażuje się  
w kampanię outsourcingową na terenie skandynawii. Głównym celem jest zdo-
bywanie partnerów biznesowych dla regionu. Akcja informacyjna skierowana 
została do takich państw jak: Norwegia, szwecja, Finlandia i Dania. W dniach 
9-12 września 2013 roku, region Warmii i Mazur z krajów skandynawskich od-
wiedziło 20 przedsiębiorców ze szwecji, i Finlandii oraz 10 dziennikarzy ze skan-
dynawskich mediów. Zaproszenie Warmii i Mazur do dyskusji o współpracy re-
gionu ze skandynawią oraz o oczekiwaniach inwestorów przyjęli przedstawicie-
le skandynawskich firm i ambasad, Warmińsko - Mazurska sse, Związek Liderów 
sektora Usług Biznesowych, prof. Andrzej Buszko – ekonomista z Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Warmie i Mazury łączą ze skandynawią 
bliskość geograficzna, nieskalana natura oraz tacy inwestorzy jak: swedwood czy 
transcom. Kraje skandynawskie maja możliwość czerpać z takich walorów regio-
nu, jak wykwalifikowana kadra, niskie koszty pracy, zwolnienia podatkowe i gran-
ty oraz dogodne sąsiedztwo obwodu kaliningradzkiego7.

2. outsourcing pracowniczy w polskim prawie

coraz więcej przedsiębiorstw szukając pomysłu na usprawnienie działalności, 
możliwości szybszego rozwoju, czy też oszczędności, decyduje się na wydzielenie 
niektórych obszarów swojej działalności i powierzenie ich obsługi firmom zewnętrz-
nym. Outsourcing jest to zarządzanie przedsiębiorstwem polegające na korzystaniu 
z zewnętrznych usług, co odciąża bieżącą działalność przedsiębiorstwa i pozwala 
skoncentrować się pracownikom na najistotniejszych zadaniach, czyli działalności, 
do której takie przedsiębiorstwo zostało powołane8. Oferta outsourcingu jest skiero-
wana do pracodawców, którzy chcą skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie tracić 
czasu na formalności związane z zatrudnianiem specjalistów z zagranicy, szukają 
oszczędności kosztów pracy bez konieczności wyboru mniej wykwalifikowanych 
pracowników, potrzebują zachować ciągłość procesu pracy lub produkcji bez mar-
twienia się o sprawy formalne, tj. nadgodziny, brak pracowników.

6 Ibidem, s. 99.
7 Raport „Otwarci na Skandynawię. Warmia i Mazury kontynuują ofensywę promocyjną”, 

Outsourcing&More Nr 5/2013, s. 21.
8 Outsourcing – pojęcie i podstawy stosowania tego rozwiązania. www.kadry.abc.com.pl, (do-

stęp: 13 listopada 2014 r.).
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podstawową cecha odróżniającą outsourcing pracowniczy od pracowników 
własnych lub tez świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych (w rozu-
mieniu ustawy z 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych) jest 
brak bezpośredniego podporządkowania (zarówno prawego, jak i faktycznego) 
wykonawców w stosunku do podmiotu, u którego takie usługi lub praca są wyko-
nywane9. Metoda outsourcingu uznawana jest za racjonalną metodę kształtowa-
nia struktur działalności gospodarczej. Ma ona ścisły związek z tendencją tworze-
nia tzw. „szczupłych” lub „odchudzonych” struktur organizacyjnych. W naszych 
krajowych realiach stosowanie outsourcingu ma szczególne znaczenie także z in-
nego powodu, jest podstawowym sposobem odchodzenia przedsiębiorstw od roz-
budowanych i nieefektywnych , przestarzałych , czysto funkcjonalnych struktur 
organizacyjnych wywodzących się jeszcze z poprzedniego systemu10. Według sz. 
Kubiaka11 powierzenie podmiotom zewnętrznym zadań wykonywanych dotych-
czas samodzielnie przez pracodawcę może prowadzić do przejęcia części zakładu 
pracy (w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/23/We z 12 marca 2001r., odzwiercie-
dlonej w prawie polskim w art. 231 Kodeksu pracy). W myśl przywołanych przepi-
sów pracownicy z dniem przejścia staja się z mocy prawa pracownikami podmio-
tu przejmującego, w tym przypadku insourcera (lub odwrotnie, staja się na po-
wrót pracownikami outsourcera w przypadku zakończenia umowy outsourcingu). 
Może to skutecznie wyeliminować korzyści takie jak redukcja kosztów zatrudnie-
nia. W interesie stron zawierających umowy outsourcingu najczęściej leży takie 
zdefiniowanie zakresu przejmowanych zadań i ukształtowanie wzajemnych relacji, 
aby wykluczyć lub ograniczyć ryzyko zastosowania regulacji dotyczących przej-
ścia całości lub części zakładu pracy. W gospodarce rynkowej transfery przedsię-
biorstw oraz ich części, określane są w prawie pracy jako przejście zakładu pracy 
lub jego części na innego pracodawcę, jest zjawiskiem powszechnym, wpisanym  
w reguły funkcjonowania rynku. Dlatego też regulacja prawna ich skutków w sfe-
rze stosunków pracy ma doniosłe znaczenie dla ochrony interesów pracowników 
objętych przejściem, jak i dla interesów zbywcy i nabywcy zakładu pracy12.

Zatem w ramach outsourcingu zawierana jest dodatkowa umowa – porozu-
mienie na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, zgodnie z którą dotychczasowy pra-
codawca przekazuje, a nowy pracodawca (firma oferująca outsourcing) przyjmuje 
wszystkich pracowników. W praktyce, firmy przejmują obsługę w zakresie doku-

9 sz. Kubiak, O outsourcingu pracowniczym. www.codozasdady.pl.
10 Outsourcing – pojęcie i podstawy stosowania tego rozwiązania. www.kadry.abc.com.pl, 

(dostęp: 13 listopada 2014 r.).
11 sz. Kubiak, O outsourcingu…, op. cit.
12 Z. Hajn, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w prawie polskim a prawo pracy 

UE. Monitor prawa pracy Nr 5/2004, www.legalis.pl, (dostęp: 13 listopada 2014 r.).
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mentacji pracowniczej i płacowej na zasadach właściwych dla tzw. biur rachunko-
wych – ich rola sprowadza się jedynie do wypłacenia pracownikom wynagrodzenia, 
które wcześniej otrzymały od dotychczasowego pracodawcy. Miejsce wykonania 
pracy i zakresu obowiązków pracowników – pozostają bez zmian. Dotychczasowy 
pracodawca sprawuje nadzór nad pracownikiem, udziela urlopów, decyduje  
o zwolnieniu i dalszym zatrudnieniu. Zagrożenia wynikające z outsourcingu pod 
względem odprowadzania składem na ubezpieczenia społeczne to13: 

1. gdy firma dokonujące przejęcia nie odprowadza składek na ubezpieczenia 
społeczne za pracowników,

2. faktyczny pracodawca, który zawarł umowę z firmą oferującą takie usługi, 
zostaje zagrożony powstaniem zadłużenia z tytułu składem, które będzie 
dochodzone od niego przez ZUs z odsetkami za zwłokę,

3. skoro firmy przejmujące nie są pracodawcami, zatem nie są także płatnika-
mi składem w stosunku do „przejętych” pracowników,

4. po stronie ZUs zachodzi konieczność ustalenia rzeczywistego pracodawcy, 
czyli płatnika składek, którym jest dotychczasowy pracodawca.

Zatem firma, która dokonała pozornego przejęcia pracowników w trybie art. 
231 Kodeksu pracy, zagrożeniem jest nieodprowadzanie składek na ubezpiecze-
nie społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz pracy i Fundusz Gwarantowanych 
świadczeń pracowniczych za pracowników. Faktyczny pracodawca, który zawarł 
umowę z firmą oferującą takie usługi, zostaje zagrożony powstaniem zadłużenia 
z tytułu składek, które będzie dochodzone od niego przez Zakład Ubezpieczeń 
społecznych wraz z odsetkami za zwłokę. Wynika to z faktu, iż firmy przejmu-
jące nie stają się pracodawcami, nie są zatem płatnikami składek w stosunku do 
przejętych pracowników. po stronie ZUs zachodzi wtedy konieczność ustalenia 
rzeczywistego pracodawcy, czyli płatnika składek14.

3. outsourcing na rynkach europejskich

Outsourcing jest instytucją coraz powszechniejszą na rynku światowym. Na 
rynku niemieckim coraz więcej przedsiębiorstw jest zadowolonych z działalności 
usług outsourcingowych. Wśród firm objętych badaniem15 31% wykazało ogólne 
zadowolenie, a 17% uznało usługi swoich dostawców za „bardzo zadowalające”. 
Nadmienić należy, że jest to wynik motywujący, podkreślając to, iż wartości te 

13 Outsourcing pracowniczy. www.zus.pl, (dostęp: 13 listopada 2014 r.).
14 Outsourcing pracowniczy a ubezpieczenia społeczne. www.podlasie24.pl, (dostęp: 13 listo-

pada 2014 r.).
15 Strategie outsourcingowe i aktywność outsourcingowa w Niemczech. Outsourcing&More 

Nr 6/2014, s. 74-75.
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wzrosły od roku 2013. Oznacza to jednak także, że około połowa firm nie nawią-
zała jeszcze zadawalających stosunków outsourcingowych. Wiele przedsiębiorstw 
nie uzyskało jak dotąd doświadczenia i umiejętności koniecznych do założenia 
silnego systemu zarządzania dostawcami i monitorowania wyników. Niewątpliwie 
byłby to pierwszy krok w kierunku polepszenia satysfakcji z usług dostawców. 
Niemiecki Ardour consulting Group (AcG)16: stwierdza, że w sondażu przepro-
wadzonym w 2014 roku, 141 przedsiębiorstw podało szczegóły swoich strategii 
sourcingowych i aktualnej działalności outsourcingowej. AcG zanotowała 32% 
wzrost uczestnictwa w porównaniu z rokiem 2013. toteż sytuacja ekonomiczna 
firm w Niemczech polepszyła się, co więcej trend ten idzie w parze ze spadkiem 
w akceptacji outsourcingu wśród kierownictwa najwyższego i średniego szczebla. 
Najprawdopodobniej ma to związek z mniejsza presją kosztową, która zazwyczaj 
popycha przedsiębiorstwa w stronę outsourcingu. Odnosząc się do najnowszych 
wydarzeń geopolitycznych, niektóre firmy oddalają się od Rosji wybierając za 
partnerów inne państwa europy Wschodniej. Według niemieckiego AcG17 za-
uważa się pozytywne oznaki rozwojowe, wskazujące na dalszy rozwój outsour-
cingu, głownie w ramach nowych usług, takich jak saas (oprogramowanie jako 
usługa) i Iaas (infrastruktura jako usługa). Dalej AcG twierdzi, że podczas podej-
mowania decyzji o skorzystaniu z outsourcingu, niższe koszty i większą elastycz-
ność stanowią główne siły napędowe. Jednakże kiedy przedsiębiorstwa stoją przed 
wyborem określonego miejsca – koszty spadają na trzecie miejsce, zaś głównymi 
kryteriami stają się dostępność wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu 
It i personelu z wymaganą znajomością języków. Innymi kluczowymi czynnikami 
są: system prawny państwa i stabilność polityczna18. podsumowując analizy prze-
prowadzone przez AcG, należy stwierdzić, że „im większe przedsiębiorstwo, tym 
bardziej angażuje się w outsourcing.

W dniu 1 października 2014 roku w Brlinie Deutscher Outsorcing Verband 
została zorganizowana pierwsza edycja ItO/BpO (Business process Outsourcing) 
Forum. Natomiast prezesem Niemieckiego stowarzyszenia Outsourcingu jest 
stephan Fricke. Głównym celem tego spotkania było stworzenie możliwości, aby 
obie strony: przedstawiciele branży niemieckiej i przedstawiciele zagranicznych 
dostawców ItO/BpO oraz sieci branżowych mogli się spotkać, przedstawić swo-
je doświadczenia, działania, plany związane z rynkiem niemieckim i porozma-
wiać o nich19. Zostało zaproszonych ponad 20 państw, m.in.: Albania, Białoruś, 
Indie, Holandia, polska, słowacja, szwecja, tunezja, Rumunia, Ukraina, Wietnam. 

16 Ibidem, s. 74.
17 Ibidem.
18 Ibidem, s. 75.
19 s. Fricke, Niemieckie podejście do outsourcingu. Outsourcing&More Nr 6/2014, s. 94.
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stephan Fricke20 stworzył w Niemczech Outsourcing Destination Guide poland 
czyli raport, który będzie wskazywał na docelowe miejsca dla usług ItO i BpO 
przy pomocy niezależnych publikacji, które obejmują opisy lokalnej branży usług 
informatycznych i usług procesów biznesowych, zawierają dane rynkowe, neutral-
ne studia przypadków projektów i krótkie profile lokalnych dostawców, mediów 
i stowarzyszeń oraz klastrów branżowych. Raport został przygotowany w ścisłej 
współpracy pomiędzy organizacjami niemieckimi a polskimi. Raport daje dosko-
nały przegląd branży ItO i BpO w polsce, warunków i szans oraz jej uczestni-
ków rynkowych. Raport ma głównie na celu spełnienie potrzeb informacyjnych 
dla rynku niemieckiego, ale jest również rozpowszechniany i promowany w skali 
globalnej.

podsumowanie

Usługi outsourcingowe są coraz częściej wykorzystywane przez przedsiębior-
ców w celu usprawnienia swojej działalności an rynku gospodarczym. to jeden 
z najlepszych sposobów na ograniczenie kosztów firmy, zamiast tworzyć wła-
sne działy wspierające główną działalność przedsiębiorstwa, zlecają wszelkie  
w tym zakresie zadania firmom zewnętrznym. Jednakże należy pamiętać również 
o zagrożeniach ze strony nieuczciwych firm outsourcingowych, w szczególności  
w nieprawidłowościach dotyczących składek ubezpieczeniowych. co więcej, na 
zakończenie należy podkreślić, że pomimo powszechności pracowniczego outso-
urcingu, nie jednolitych wzorów tzw. umów outsourcingowych, które równocze-
śnie chroniłyby dwie strony zawierające taka współpracę.

* * *

streszczenie: Outsourcing jest coraz częstszym zjawiskiem stosowanym przez pracodaw-
ców, szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego. W szczególności tę formę zarządzania za-
sobami pracowników stosują państwowe firmy, np. spółki skarbu państwa (telewizja polska, 
KGHM, Kompania Węglowa). pracodawcy coraz częściej korzystają z możliwości zlecenia czę-
ści wykonywanych czynności podmiotom zewnętrznym. powierzenie podmiotom zewnętrz-
nym zadań wykonywanych dotychczas samodzielnie przez pracodawcę może prowadzić do 
przejścia części zakładu pracy (w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/23/We z 12 marca 2001 r., 
odzwierciedlonej w prawie polskim w art. 231 Kodeksu pracy). coraz więcej przedsiębiorstw 
szukając pomysłu na usprawnienie działalności oraz oszczędności, decyduje się na powierzenie 
obsługi przedsiębiorstwa firmom zewnętrznym. W artykule autorka dokona próby odpowiedzi 
na pytania dotyczące świadczeń socjalnych pracowników, czy są zawierane nowe umowy o pra-
cę, kto opłaca składkę ubezpieczeniową.

słowa kluczowe: rynek pracy, outsourcing, pracodawca, pracownicy, umowa o pracę.

20 Ibidem, s. 95.
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summary: Outsourcing is becoming more common used by employers, especially in times 
of economic crisis. In particular, this form of management employees use state-owned com-
panies, such as the company’s treasury (tV poland, KGHM, coal company). employers are 
increasingly using the possibilities of the order portion of their operations to third parties. 
Delegating tasks outsourced by the employer so far alone can lead to the transition part of the 
employer (within the meaning of council Directive 2001/23/ec of 12 March 2001, as reflected 
in the polish law in art. 231 of the Labour code). More and more companies are looking for 
an idea for streamlining operations and saving, decided to entrust the establishment’s service 
to outside companies. In the article the author will attempt to answer questions about social 
services workers, whether they are concluded new contracts of employment, who pays the in-
surance premium.

Keywords: labor market, outsourcing, the employer, the employees, contract of employ-
ment.
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Część III. 

Wymiar prawny
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Jerzy Akińcza

WOLONTARIAT - WYKŁADNIA PRZEPISÓW USTAWY  
O DZIAŁALNOśCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

I O WOLONTARIACIE

VOLUNTEERING - INTERPRETATION OF THE ACT OF VOLUNTEERING

Rozważając w zakresie organizacji porządku publicznego, postawę analizy sta-
nowić winno odniesienie się do normatywnego definiowania pojęcia organizacji 
porządku publicznego.

Zgodnie z uchwaloną 24 kwietnia 2003 r. ustawą o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie1 dalej także jako ustawa, oraz ustawą z 24 kwietnia 2003 r. 
przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie2, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego od 1 stycznia 2004 r. legitymowane zostały do uzyskiwania szczególne-
go status organizacji pożytku publicznego.

Wyrażając w sposób uproszczony, uzyskanie statusu organizacji pożytku pu-
blicznego odpowiada szczególnym uprawnieniom, ale też i obowiązki takich jednostek.

przyjmować można, iż zamiarem ustawodawcy wyróżniającego normatywnie 
organizacje porządku publicznego było utworzenie szczególnej grupy podmiotów 
należących do trzeciego sektora.

Naczelnym elementem charakteryzującym organizacje porządku publiczne-
go, jako podmioty o szczególnym celu działalności, winna być ich transparentna 
działalność oparta na realizacji interesu społecznego, z celem szeroko rozumianej 
pomocy grupom społecznym oczekującym i wymagającym wsparcia.

W przypadku powoływania i działalności organizacji pożytku publicznego, 
ich szczególny charakter dotyczy także subsydiarności działań przez te organiza-
cje realizowanych. Działania organizacji pożytku publicznego dotycząc obszarów 

1 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

2 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 874 z późn. zm.).
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związanych z realizacją obowiązków państwa, sposób faktyczny dotyczą realizacji 
polityki społecznej.3

Definiując od strony negatywnej, organizacją pożytku publicznego może 
być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 44 
ustawy, z zastrzeżeniem art. 21 ustawy, to jest z wyłączeniem osób prawnych i jed-
nostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku państwa 
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej polskiej, o stosunku państwa do in-
nych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego, także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 
kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 
czerwca 2010 r. o sporcie5, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz prze-
znaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.6

Jednostka organizacja, aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego 
musi prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, 
lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębnio-
na ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku 
do społeczeństwa. Organizacja pożytku publicznego może prowadzić działalność 
gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku pu-
blicznego. co istotne każdą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na 
działalność pożytku publicznego.7

Organizacja pożytku publicznego posiada statutowy kolegialny organ kontroli 
lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie 
wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. posiada statut, w którym prze-
widziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz do-
konywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji. podlega 
wpisowi do Krajowego Rejestru sądowego. Organizacja pożytku publicznego zo-

3 J. Blicharz, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spółdziel-
niach socjalnych, Komentarz. Warszawa 2012, s. 32-33.

4 Wyłączenie z ust. 4 art. 3 ustawy, co pozostaje istotnym dla dalszych rozważań dotyczy 
jedynie przepisów działu II ustawy.

5 Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.).
6 Definiowanie zgodne z treścią art. 3 ustawy.
7 Oczywistym celem działalności organizacji pożytku publicznego jest realizacja celów nie-

zarobkowych, czemu odpowiada realizacja działań pożytku publicznego. Zgodnie z zamie-
rzeniem ustawodawcy organizacja nie posiada tym samym swobody co do możliwości pro-
wadzenia działalności gospodarczej. samo prowadzenie działalności gospodarczej, nie będąc 
przeszkodą do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, musi być realizowanym  
w ramach działań dodatkowych wobec samej działalności pożytku publicznego.
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bowiązana jest także do sporządza rocznego sprawozdania merytoryczne ze swojej 
działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości sposób umożliwiający zapo-
znanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, także sporządza 
i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego spo-
rządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości. Organizacja 
pożytku publicznego zobowiązana jest także do zamieszczania zatwierdzonego 
wyżej wymienionego sprawozdania na stronie internetowej urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.8

o status organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się organizacje pro-
wadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz integracji  
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym; działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji na-
rodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozo-
stających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalności na rzecz rów-
nych praw kobiet i mężczyzn, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczo-
ści, działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokal-
nych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczyn-
ku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa naro-
dowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwie-
rząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, porząd-
ku i bezpieczeństwa publicznego, obronności państwa i działalności sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej polskiej, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowie-
ka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demo-
kracji, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywioło-
wych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, upowszechniania i ochro-
ny praw konsumentów, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwija-
nia kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wo-
lontariatu, pomocy polonii i polakom za granicą, działalności na rzecz komba-
tantów i osób represjonowanych, promocji Rzeczypospolitej polskiej za grani-

8 Dostępność sprawozdań pod: http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,ba-
zie,742.html.
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cą, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  
i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.9

Organizacja, będąca organizacją pożytku publicznego, korzystać może 
z szeregu przywilejów. obejmują one użytkowanie nieruchomości będących 
własnością skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na preferen-
cyjnych warunkach, także prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego 
od osób fizycznych. Organizacja pożytku publicznego korzysta także ze zwolnień 
od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat 
od czynności cywilnoprawnych, opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do 
prowadzonej działalności pożytku publicznego. ponad powyższe organizacje po-
żytku publicznego mają możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej 
działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.10

Wyróżniona, swoista podmiotowość organizacji pożytku publicznego rodzić 
może problemy natury prawnej, właściwe jej charakterowi.

szczególnym zagadnieniem dotyczącym organizacji pożytku publicznego, 
których funkcjonowanie w sposób ścisły związane jest pracą jej członków, po-
zostaje wykorzystywanie dla celów organizacji pracy wolontariuszy.

zagadnienie, stanowiąc istotny problem natury prawnej, było przedmiotem 
rozstrzygania sądu najwyższego, zasługując tym samym na szczególną analizę 
w tymże zakresie.

W wyroku z 2 grudnia 2009 r.11 podstawą rozpoznania sądu Najwyższy było 
ustalenie, czy formalnie powołany stosunek wolontariatu, mógł stanowić fatyczny 
stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 11k. p.12

Jednocześnie sąd musiał uprzednio rozstrzygać w zakresie daleko bardziej 
istotnym, odpowiadając na pytania, czy związek zawodowy, może być traktowany 
jako organizacja pożytku publicznego i czy organizacja pożytku publicznego może 
korzystać z pracy wolontariuszy.

9 W dużym stopniu realizacja zadań organizacji jest ściśle związana z wykonywaniem za-
dań należących do obowiązków publicznych państwa wobec obywatela, co odpowiada fatycznej 
współpracy na tej płaszczyźnie.

W tym też zakresie, koniecznym było normatywne dookreślenie zasad realizacji wzajemnej 
pomocy, co uczynione zostało poprzez wydanie rozporządzenia z 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzo-
ru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6 poz. 25).

10 co do zakresu przywilejów organizacji: http://www.pozytek.gov.pl/Opp,obowiazki, przy-
wileje,901.html.

11 Wyrok sądu Najwyższego z 2 grudnia 2009 r., I pK 123/09, OsNp 2011/11-12/152.
12 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.).
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orzekając, uznając możliwość korzystania przez związek zawodowy, jako 
organizację pożytku publicznego z pracy wolontariusza, sąd dokonał wskaza-
nia na bezwzględną nieważność pozornej umowy wolontariatu, której celem 
nie jest rzeczywiste świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz organizacji pożytku 
publiczne, a realizacja czynności w wymiarze i treści stosunku zatrudnienia.

Zgodnie z tezą sądu, nieważna jest ukryta pod umową wolontariatu umowa 
przewidująca odpłatność za wykonywaną pracę w formie „zapomogi”13 i zakła-
dająca wykonywanie pracy w warunkach podporządkowania pracowniczego, taka 
umowa jest umową o pracę.14

Rozpoznając skargę kasacyjną sąd orzekł także, iż umowa wolontariatu nie 
może zawierać postanowienia o upoważnieniu osoby trzeciej do wykonywania 
pracy w miejsce wolontariusza.

Jednocześnie sąd, odmiennie od stanowiska sądów I i II instancji, nie wyklu-
czył możliwości wolontariatu realizowanego w związku zawodowym przez samych 
członków tego związku.

sąd odnosząc się do ustaleń sąd Rejonowego zauważał, że związek zawodo-
wy niezależnie od wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisany 
jest także do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność gospodarczą w sze-
rokim zakresie, co nie wyklucza pracy z podstawą wolontariatu.

Odnosząc się bezpośrednio do stanu fatycznego związek dokonał zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę woluntarystyczną, osobą zatrudnioną był członek związ-
ku. Umowa przewidywała, że praca będzie bezpłatna. Umowa określała, pracę na 8 
lub 9 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Osoba zatrudniona formalnie była 
osobą bezrobotną, zatrudniona otrzymywała od związku „zapomogi” comiesięczne 
w kwocie 700 zł. Zatrudnioną obowiązywał wymóg osobistego wykonywania pracy, 
zastępstwa mogły być dokonywane jedynie za zgodą prezesa związku, mimo czynio-
nych obietnic nie doszło do zawiązania stosunku zatrudnienia.

W tym stanie rzeczy sąd rejonowy uznał, iż związek nie mógł w ogóle korzystać 
z pracy wolontariuszy.

W oparciu o   art. 42 ust. 1  ustawy sąd rejonowy zauważył, iż wolontariusze 
mogą wykonywać pracę odpowiadającą świadczeniu pracy między innymi na 
rzecz organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie działalności pożyt-
ku publicznego. Dalej sąd przyjął jednak, że w świetle wyłączenia z art. 3 ust. 2 
w związku z art. 3 ust. 4 ustawy związki zawodowe zostały wykluczone z grona 
organizacji pozarządowych.15

13 Bezpośrednie wskazanie sądu na wadę oświadczenia woli z art. 83 § 1 zdanie pierwsze k.c.
14 Odpowiednio wskazanie na powoływany już uprzednio art. 22 § 11 k.p.
15 Zwracać należy, uwagę na brak wyłączenia wolontariatu dla potrzeb zawiązków zawo-
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ponad powyższe, co było istotnym dla powódki, sąd rejonowy przyjął, że sto-
sunek zatrudnienia powódki nie mógł być stosunkiem wolontariatu. sąd dostrzegł 
w zatrudnieniu powódki wszystkie cechy stosunku pracy, takie jak osobisty cha-
rakter pracy, stałe miejsce i czas jej wykonywania, podległość poleceniom prezesa 
jako przełożonego, obowiązki typu pracowniczego w ramach zorganizowanego 
zespołu łącznie z regularną odpłatnością, ukrytą pod formą zapomogi.

W drodze apelacji wydanemu orzeczeniu zarzucono naruszenie art. 3 ust. 2 
w związku z art. 42 ust. 1 u.p.p.w., przez przyjęcie, że pozwany nie znajduje się  
w kręgu podmiotów, którym ustawa przyznaje możliwość korzystania ze świad-
czenia wolontariusza, a także naruszenie art. 22 k.p. przez ustalenie, że zatrudnie-
nie powódki miało charakter zatrudnienia pracowniczego.16

sąd okręgowy, oddalając apelację, podzielił ustalenia faktyczne sądu pierwszej 
instancji i dokonaną ocenę prawną.

sąd zgodził się, że pozwany związek nie stanowi organizacji pozarządowej, 
uprawnionej do korzystania z pracy wolontariuszy. sąd podzielił także ocenę, że 
stosunek zatrudnienia powódki miał wszystkie cechy stosunku pracy, wobec czego 
apelacja zasługiwała na oddalenie.

Wobec oddalania apelacji związek zawodowy wniósł skargę kasacyjną, podob-
ne jak w przypadku apelacji, podstawą zarzutu czyniąc naruszenie art. 3 ust. 2 i 4 
w związku z art. 42 ust. 1 ustawy oraz naruszanie art. 22 k.p.

W skardze związek wywodził przede wszystkim, iż związek zawodowy posiada 
status korzystającego z pracy wolontariuszy w rozumieniu art. 42 ust. 1 pkt 1 usta-
wy, związek zawodowy jest bowiem organizacją pozarządową i zatrudniał wolon-
tariuszy w ramach prowadzonej działalności statutowej, która nie jest nastawiona 
na zysk lecz dochody z niej są przeznaczane na cele statutowe. Zdaniem skarżą-
cego związki zawodowe zostały jedynie wyłączone z zakresu działania działu II 
ustawy, lecz nie całej ustawy.17

Zdaniem skarżącego, związki zawodowe, podlegają tym samym w pełni dzia-
łowi III ustawy, to jest przepisom dotyczącym wolontariatu. Zdaniem skarżącego 
korzystać z pracy wolontariuszy mogą także podmioty nieposiadające statusu or-
ganizacji pożytku publicznego. przepisy o wolontariacie mają bowiem szerszy za-
kres oddziaływania aniżeli przepisy całej ustawy Zdaniem skarżącego okoliczność 
posiadania przez związek zawodowy statusu korzystającego w rozumieniu ustawy 

dowych, tak w oparciu o art. 3 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 4 ustawy, szczególnie w związku  
z wyłączeniem przepisów działu II, określanego art. 3 ust. 4 ustawy, jak i w oparciu o art. 42 ust. 
1 ustawy, ani tez przy łącznym stosowaniu tych przepisów.

16 Wobec braku zasadności, co do normatywnego wyłączenia pracy wolontariackiej 
w związkach zawodowych, postawę apelacji uznawać należy za właściwą.

17 W tymże zakresie, podobnie jak w przypadku apelacji, brak jest jakichkolwiek podstaw 
prawnych, odmawiających słuszności zarzutu skargi kasacyjnej.
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formułuje expressis verbis art. 24 ust. 4 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.18

skarżący dowodził też, że sąd drugiej instancji orzekający w sprawie dopuścił 
się naruszenia art. 22 k.p., uznając że stosunek prawny łączący powódkę z pozwa-
nym nosił znamiona stosunku pracy. Wedle skarżącego, powódka nie była podpo-
rządkowaną prezesowi związku i mogła posługiwać się zastępstwami w wykony-
waniu pracy, co wprost wynikało z umowy o pracę w charakterze wolontariusza.

W zakresie zarzutu skargi kasacyjnej i istniejącego stany fatycznego, dokonując 
ustaleń co do kwalifikacji przez sąd II instancji wykonywanego wolontariatu, jako 
stosunku zatrudnienia, sąd Najwyższy wskazał, iż wyrok odpowiada istniejącemu 
stanowi prawnemu, albowiem sądy powszechne, tak I, jak i II instancji właściwie za-
stosowały art. 22 k.p., na co nie wpłynęła przyjęta przez te sądy wadliwa wykładnia 
i zastosowanie norm ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

tym samym dostrzegając, istotne dla orzekania w sprawie, wadliwe zastoso-
wanie przez sąd I instancji, także sąd II instancji norm ustawy o organizacjach 
pożytku publicznego i wolontariacie, sąd potwierdził w ramach istniejącego stanu 
fatycznego istnienie stosunku zatrudnienia, nie zaś formy wolontariatu.

W zakresie rozpatrywania skargi sąd dostrzegł istotne zagadnienie dotyczące 
konieczności udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy związek zawodowy, w ogóle 
jest legitymowany do korzystania z pracy wolontariuszy.

Odnosząc się do dorobku literatury sąd odnotował pogląd doktryny, wskazu-
jący, iż wolontariuszami nie są członkowie stowarzyszeń, którzy nieodpłatnie wy-
konują pracę na ich rzecz.19

stanowiska tego sąd jednak nie podzielił, co uznawać należy za słuszne.
Rozważając dalej w tymże obszarze, nawiązując do szerszego dorobku doktry-

ny, sąd w sposób poprawny zauważył, iż wyrażane są także zapatrywania dopusz-
czające jednoczesne członkostwo w stowarzyszeniu i umowę o wolontariat.20

to stanowisko sąd podzielił jako właściwe, co w sposób oczywisty wiązać należy z dys-
pozycją. pkt. 3 art. 42 ustawy, zgonie z którą członek stowarzyszenia może również wyko-
nywać świadczenie, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.

Mimo jednoznaczności normy prawnej, uzasadnionym może być pytanie, jaki 
rodzaj działań członka stowarzyszenia wynika z samego członkostwa w stowarzy-
szeniu, a jakie czynności dotyczyć będą ewentualnego wolontariatu.21

18 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 
Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.).

19 Zgodnie ze wskazaniem sądu M. Mrozowska, Wolontariat – prawa i obowiązki. prawo 
pracy Nr 7-8/2006, s. 33.

20 Zgodnie ze wskazaniem A. Musiała, Prawne aspekty wolontariatu. Warszawa 2003, s. 63.
21 W tymże zakresie p. staszczyk, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie. wyd. 1, Warszawa 2013, s. 133.
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przedmiotowy problem nie neguje jednak realizacji wolontariatu członka sto-
warzyszenia w ramach świadczenia na rzecz tego stowarzyszenia.

sąd dokonując właściwego rozróżnienia, legitymując związek zawodowy do 
posługiwania się praca wolontariacką, wskazał, iż stowarzyszenia i związki zawo-
dowe to korporacje mające inne cele i realizujące inne założenia.

W stowarzyszeniu jego członkowie działają na rzecz stowarzyszenia realizując 
w ten sposób jego cele, takie jak praca na rzecz biednych, czy chorych, dzieci.

W związku zawodowym wystarczy sama przynależność do organizacji. W szcze-
gólności związek zawodowy nie wymaga pracy na rzecz tej korporacji, wymaga jedy-
nie członkostwa i uiszczania składek. celem związku jest bowiem zasadniczo ochro-
na jego członków, co nie wymaga pracy na rzecz osób postronnych. stąd też zdaniem 
sądu Najwyższego sam spór pogląd, co do niemożności zatrudnienia członków 
związku jako wolontariuszy nie znajduje żadnego uzasadnienia. Wypada przyjąć, że 
członek związku zawodowego może zostać wolontariuszem swego związku.22

Dalszym rozważaniem sądu przy rozstrzyganiu skargi kasacyjnej, będącym rozwi-
nięciem przyjętego stanowiska, było ustalanie zagadnienia możliwości pracy wolon-
tariuszy w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez związek zawodowy.

Zgodnie z sensacją sądu,  art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy, pozwala wolontariuszom wyko-
nywać pracę, między innymi na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie ich działal-
ności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego.

Za organizacje pozarządowe ustawa uznaje niebędące jednostkami sektora finan-
sów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające 
w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości 
prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Konsekwentnie wobec uwag już wcześniej uczynionych sąd zauważa, że wśród 
innych podmiotów, związki zawodowe nie mogą być uznane za prowadzące dzia-
łalność pożytku publicznego.

Zastrzeżenie to nie wyłącza jednak z możliwości korzystania przez związki  
z wolontariatu, o ile tylko można przypisać im walor organizacji pozarządowej, 
która zatrudnia wolontariuszy w zakresie działalności statutowej. słusznie sąd za-
uważa, iż przepis art. 42 ust. 1 ustawy stanowi o pracy na rzecz działalności sta-
tutowej organizacji. chodzi przy tym o każdą działalność prowadzoną zgodnie ze 
statutem, w tym działalność uboczną.

Nie sposób odmawiać spójności, a przede wszystkim oparcia normatywnego 
czynionej uwadze, rozróżniającej działalność statutową, choćby uboczna, od moż-
liwej w prowadzeniu działalności gospodarczej.

22 W szczególności cel działalności związków zawodowych, realizacja interesów samych 
związkowców i konieczność ich własnych, samodzielnych działań w obszarze osiągania założo-
nych celów, wydają się szczególnie budować zasadność wywodu sądu.
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Dalej sąd dokonał szerszych spostrzeżeń zgodnych z przyjętym stanowiskiem, 
a odnoszących się do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i za-
wodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

sąd zauważył, że zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2  ustawy z 20 sierpnia 1997 r.  
o Krajowym Rejestrze sądowym23 ustawodawca wprowadził w ramach Krajowego 
Rejestru sądowego rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawo-
dowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Do tego rejestru są 
wpisywane podmioty wymienione w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra 
sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadze-
nia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru sądowego oraz szczegóło-
wej treści wpisów w tych rejestrach.24

W rejestrze zostały wymienione kategorie podmiotów wpisywanych do reje-
stru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Na co słusznie wskazał sąd, podmioty te, o ile nie należą do sektora finansów 
publicznych, należy uznać za organizacje pozarządowe.

sąd, jak najbardziej poprawnie, konsekwentnie podkreślał, iż sam fakt wpisania 
do rejestru przedsiębiorców wyżej wymienionych podmiotów, ujawnianych co do 
zasady w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym w ramach 
Krajowego Rejestru sądowego, w związku z podjęciem przez te podmioty działal-
ności gospodarczej, nie oznacza utraty przez te podmioty statusu organizacji poza-
rządowych. Wynika to z charakteru wpisu dokonanego w rejestrze przedsiębiorców.

sąd słusznie wskazywał, iż jakkolwiek wpis takiego podmiotu do rejestru przed-
siębiorców ukonstytuowuje ten podmiot jako przedsiębiorcę, to jednak status ta-
kiego przedsiębiorcy jest nieco inny niż status przedsiębiorców w rozumieniu art. 
4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.25 podmiot taki 
nadal pozostaje bowiem podmiotem działającym według zasady określanej jako 
działalność nie dla zysku, czyli prowadzącym działalność gospodarczą ze specy-
ficznie określonym sposobem pożytkowania dochodów, bez podziału zysku, ale  
z przeznaczeniem na realizację niezarobkowych celów statutowych.26

23 Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168 
poz. 1186 z późn. zm.).

24 Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowe-
go sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru sądowego oraz 
szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 117 poz. 1237 z późn. zm.).

25 Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 
1807 z późn. zm.).

26 A. Kidyba, Prawo handlowe. Warszawa 2000, s. 81.
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sąd realizując uwagi nad działalnością organizacji pożytku publicznego i jej 
zarobkowaniem w słuszny sposób rozróżnia główny cel działalności organizacji, 
który może być wspomagany przez prowadzenie działalności gospodarczej, od sa-
mej działalności gospodarczej.

Zdaniem sądu nie można jednak uznać, że udział wolontariusza zawsze ogra-
nicza się wyłącznie do zasadniczego, to jest społecznego wątku działalności orga-
nizacji i musi polegać na osobistej pracy z tym związanej. Umiejętności wolon-
tariusza mogą być także wykorzystane w formie wytwarzania przez niego dóbr 
lub usług lub ich zbywaniu, dzięki czemu organizacja uzyska środki finansowe na 
realizację głównych zadań.27

Konkludując przeciwnie wobec stanowiska sądów I i II instancji, sąd wskazał, 
iż związek zawodowy co do zasady może korzystać z wolontariatu swych członków, 
także w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. stanowisko 
to wymaga jednak istotnej weryfikacji w świetle okoliczności faktycznych konkret-
nego przypadku, może się bowiem zdarzyć, że dochodzi do nadużycia w korzysta-
niu z pracy wolontariusza.28

Wydaje się, iż stanowisko sądu Najwyższego, wyrażone poddanym rozważa-
niom orzeczeniem z 2 grudnia 2009 r. pozwala realizować nie tylko normy ustawo-
we, ale przede wszystkim daje możliwość rzeczywistej, właściwej realizacji szcze-
gólnej formy pracy, jaką jest praca wolontariacka.

Nie będzie nadużyciem postawienie tezy, że właśnie w obszarze funkcjonowa-
nia organizacji pożytku publicznego, ze względu na szczególny charakter i cel dzia-
łań tych organizacji, wolontariat odgrywa szczególnie istotną rolę.

Niezależnie od formy prawnej jednostki korzystającej ze statusu organizacji 
pożytku publicznego, wolontariat stanowi istotny element rozwoju działań subsy-
diarnych wobec obowiązków państwa. Nie byłoby tym samym właściwym ograni-
czanie znaczenia wolontariatu, poprzez jego wykluczanie, szczególnie w przypad-
kach gdy sama ustawa nie przewiduje ograniczeń w tymże zakresie.

W tymże, zakresie poddane analizie orzeczenie uznawać należy za istotne źró-
dło prawidłowego definiowania i stosowania wolontariatu w obszarze działań or-
ganizacji pożytku publicznego.

27 sąd jak należy przyjmować dokonał funkcjonalnej wykładni przepisów prawa, właściwej 
dla elastycznego stosowania przepisów ustawy. Wydaje się, iż brak jest uzasadnionej argumen-
tacji dla przeprowadzania przeciwnej wykładni.

28 tożsame stanowisko przyjął sąd Najwyższy w wyroku z 14 grudnia 2009 r., I pK 108/09, 
LeX Nr 564760. sąd przyjął, iż związek zawodowy co do zasady może korzystać z wolontariatu 
swych członków, także w zakresie prowadzonej przez siebie działalności ubocznej.
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* * *

streszczenie: Dokonana analiza dotyczy możliwości zatrudnienia i zarobkowania członka 
organizacji pozarządowej w organizacji pozarządowej, do której on należy. co do zasady praca 
członka organizacji pozarządowej w ramach jej struktur jest działalnością opartą na wolonta-
riacie, co jednak nie wyklucza możliwości wykonywani przez takiego członka pracy w ramach 
stosunku zatrudnienia. sama materia ustawowa nie wyklucza takiej możliwości, co jednak win-
no każdorazowo mieć swoje szczególne uzasadnienie.

słowa kluczowe: wolontariat, działalność gospodarcza, praca, członek organizacji pozarzą-
dowej.

summary: Analysis refers to the work of NGOs member in NGO. In general, the work of 
NGO’s member is unpaid and voluntary. However, in particular cases, he might be entitled to 
a salary. It all depends on the circumstances and may not be overused. Applicable rules do not 
prohibit a NGO’s member to get paid for work done in NGO. Thought, it is requested to provide 
a reasoned justification.

Keywords: volunteering, business, job, member of the NGO.
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PRAWNE PODSTAWY FUNKCONOWANIA 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

LEGAL FOUNDATIONS FUNCTIONING OF NGOS

Artykuł dotyczy problematyki organizacji pozarządowych w świetle polskich 
źródeł prawa. szczególną uwagę zwrócono na zapisy ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie dotyczące organizacji pozarządowych oraz status orga-
nizacji pozarządowych w kodeksach postępowania cywilnego i administracyjnego.

1. zagadnienia teoretyczne

Na wstępie chciałbym zdefiniować pojęcie organizacji pozarządowych. Według 
Bogusława pytlika, „Organizacje pozarządowe to ogół prywatnych organizacji 
w państwie działających społecznie i nie dla zysku” 1. Natomiast zdaniem piotra 
Frączaka i Ryszarda skrzypca, organizacje pozarządowe można postrzegać jako in-
stytucje działające gdzieś pomiędzy biznesem, administracją a społeczeństwem 
(uosabianym przez rodziny, gospodarstwa domowe czy wspólnoty sąsiedzkie)2. 
Warta uwagi jest również interpretacja prof. piotra Glińskiego, który stwierdził, że 
organizacje pozarządowe najogólniej zdefiniować można jako specyficzne, współ-
czesne formy samoorganizacji społecznej, struktury integrujące grupy obywateli, 
charakteryzujące się względnie dojrzałą tożsamością społeczną, określonym stop-
niem zorganizowania, prywatnym charakterem inicjatywy, dobrowolnością uczest-
nictwa, niezależnością i niekomercyjnością a także na ogół znacznym udziałem wo-
lontariatu i istotną rolą w kształtowaniu postaw ludzkich.3 Ustawa o działalności po-

1 B. pytlik, Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy. [w:], J. Oniszczuk 
(red) ,Warszawa 2008, s. 269.

2 http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/biblioteka-pliki/f8_67-93.pdf, (dostęp: 14 października 
2014 r.).

3 p. Gliński, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku 
publicznego? Warszawa 2006, s. 8.
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żytku publicznego i wolontariacie organizacjami pozarządowymi nazywa: nie będą-
ce jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach pu-
blicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki or-
ganizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyzna-
je zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.4Nale-
ży stwierdzić, że wyłączono z definiowania organizacji pozarządowych partie poli-
tyczne i fundacje przez nie utworzone, związki zawodowe, samorządy zawodowe czy 
fundacje, które utrzymuje tylko i wyłącznie skarb państwa lub jednostka samorzą-
du terytorialnego. Organizacjami pozarządowymi również nie są m.in. jednostki or-
ganizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła ka-
tolickiego w Rzeczpospolitej polskiej, m.in. diecezje, parafie czy zakony, które pod-
legają gwarancjom wolności sumienia i wyznania zawartych w ustawie z 17 maja 
1989 r.5 Wyznaniowe osoby prawne zostały na gruncie ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i wolontariacie zrównane z organizacjami pozarządowymi, ale tylko 
w zakresie działalności pożytku publicznego.6

2. status organizacji pozarządowych w polskim prawie 
    w dobie zmian ustrojowych

Odnosząc się do krótkiej historii organizacji pozarządowych, warto wspo-
mnieć, że tranzycja systemu politycznego na przełomie lat 80 i 90 zapoczątkowa-
ła proces powstawania organizacji pozarządowych w polsce. W czasie tzw. „real-
nego socjalizmu” ich rola objawiała się w marginalny sposób, przeważnie za po-
mocą działalności instytucji humanitarnych, szczególnie polskiego czerwonego 
Krzyża, polskiej Akcji Humanitarnej oraz caritasu. Orzecznictwo w okresie pRL 
nie precyzowało statusu organizacji pozarządowych. termin „organizacja poza-
rządowa” w wymiarze teoretyczno-eksplanacyjnym został po raz pierwszy zawar-
ty w polskim prawodawstwie w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. Ustawodawca określił 
wówczas organizację pozarządową jako stowarzyszenia, związki, izby oraz orga-
nizacje pracodawców i pracobiorców o charakterze ogólnokrajowym w szczegól-
ności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odręb-
nych przepisów7. Niniejszy akt prawny w głównej mierze kładł nacisk na działal-
ność organów administracji publicznej kompetentnych w sferze zagadnień doty-

4 Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.
5 Dz.U. Nr 29 poz. 155 z późn. zm.
6 M. Żołędowska, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Praktyczny ko-

mentarz, Warszawa 2011, s. 10.
7 Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późn.zm.
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czących współpracy między innymi z organizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz ludzi z niepełnosprawnością.8 Wcześniej jednak, bo 8 marca 1990 r., wraz 
z utworzeniem nowoczesnego samorządu terytorialnego w polsce, podkreślano, że 
w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także 
zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.9 
sam zwrot „organizacja pozarządowa”, został również zawarty w ustawie o pomo-
cy społecznej z 29 listopada 1990 r. stwierdza ona w art. 1 ust.2, że pomoc spo-
łeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując 
w tym zakresie z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowa-
rzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi” 
10 i nakłada na wojewodów obowiązek wspierania działalności organizacji poza-
rządowych i zlecania im w drodze umowy zadań z zakresu pomocy społecznej.11

Wraz z upływem czasu w polskim stanie prawnym podkreślano szersze zastoso-
wanie organizacji pozarządowych. Uchwalona 17 października 1997 r konstytucja 
Rp w art. 12 podkreśliła, że „Rzeczpospolita polska zapewnia wolność tworzenia 
i działania związków zawodowych, organizacji społeczno- zawodowych rolników, 
stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz funda-
cji.12pośrednio niniejszego zagadnienia dotyka również art. 58 ust.2 konstytucji, 
z którego wynika, że konstytucja Rp zapewnia wolność zrzeszania się. Należy jed-
nak pamiętać, że zgodnie z art. 13 ustawy zasadniczej nie mogą istnieć zrzeszenia, 
stronnictwa, organizacje czy partie polityczne nawołujące w swoich działaniach do 
propagowania ustrojów totalitarnych tj. nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Ich pro-
gramy nie mogą zakładać bądź dopuszczać nienawiści rasowej lub narodowościo-
wej, stosowania przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę pań-
stwa albo też przewidywać utajnienia struktur lub członkostwa.13 przedmiotem 
zainteresowania ustawodawcy był również prawny status fundacji i stowarzyszeń. 
Oba powyższe podmioty, choć ich rola jest ogólnie zapisana we wspomnianym 
przeze mnie art.12, podlegają pod dwie oddzielne ustawy: prawo o stowarzysze-
niach z 7 kwietnia 1989 r oraz o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. Zgodnie z defini-
cją zawartą w ustawie, stowarzyszenie jest dobrowolne, samorządne, trwałe zrze-
szenie o celach nie zarobkowych. Zgodnie z art. 9 prawa o stowarzyszeniach, do 
jego założenia niezbędne jest uchwalenie statutu i wybranie komitetu założyciel-
skiego przez co najmniej 15 osób. stowarzyszenie, podobnie jak fundacja, posiada 

8 http://www.isp.org.pl/files/15960887510163470001183731832.pdf, (dostęp: 26 sierpnia 2014 r.).
9 Dz.U. Nr 16 poz. 95 z późn. zm.
10 Dz.U. Nr 87 poz. 506 z późn.zm.
11 Ibidem, art.12.
12 W. skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – komentarz. 6 wydanie, Warszawa 

2009, s. 21.
13 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa 1999, s. 102.
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osobowość prawną, którą uzyskuje wraz z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru 
sądowego.14 Natomiast na mocy ustawy o fundacjach może być ona ustanowiona 
dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej polskiej ce-
lów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności, takich jak: ochrona 
zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka 
i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.15 Z ważniej-
szych przepisów powyższego aktu prawnego można nadmienić dodatkowo art. 5, 
z którego wynika, że w gestii fundatora należy ustalenie statut fundacji, Fundator 
ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy  
i zakres jej działalności, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz 
obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. statut może zawierać rów-
nież inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację 
działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fun-
dacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu in-
nych organów fundacji.16

W rozważaniach dotyczących statusu organizacji pozarządowych w polskim 
ustawodawstwie nie możemy również zapomnieć o wspomnieniu zagadnienia or-
ganizacji i działalności pożytku publicznego i podstawowych celach i metodach 
jej funkcjonowania. Należy pamiętać, że organizacje non profit nie posiadają oso-
bowości prawnej. Zgodnie ze wspomnianym wyżej ust.4 ustawy do organizacji 
non profit nie należą- partie polityczne; związki zawodowe i organizacje praco-
dawców; samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie politycz-
ne.17 W wymiarze definicyjnym działalność pożytku publicznego jest działalno-
ścią społecznie użyteczną i prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze 
zadań publicznych.18 Zgodnie z materią ustawy, status organizacji pożytku pu-
blicznego może mieć organizacja pozarządowa, kościelna oraz stowarzyszenie jed-
nostek samorządu terytorialnego. W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że sta-
tut organizacji jest adresowany często do wyodrębnionej grupy, często ze wzglę-
du na jej trudną sytuację materialną.19 Należy przez to rozumieć działania skiero-
wane do szerszej grupy odbiorców, w celu zintensyfikowania rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego oraz szeroko pojętej tolerancji dla odmiennych etnicznie spo-
łeczności. W przypadku badania organizacji pożytku publicznego warto też zwró-

14 Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.
15 Dz.U. Nr 46 poz.203 z późn. zm.
16 Ibidem, art. 5.
17 Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.
18 M. Rymsza, A. Hryniewicka, p. Derwich, Zasada pomocniczości państwa a Ustawa o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [w:] M. Rymsza (red.), Współpraca sektora oby-
watelskiego z administracją publiczną. Warszawa 2004, s. 172.

19 Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.
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cić uwagę, że na mocy ustawy w celu uzyskania powyższego statusu organizacja 
pozarządowa musi swoją działalność prowadzić nieprzerwanie co najmniej przez 
okres 2 lat. Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie precy-
zuje, że organizacja musi również wpisać do KRs informacje o spełnieniu wyma-
gań zgodnych zarówno z art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie, ale także i z materią ustawy z 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze 
sądowym. Organizacja pozarządowa traci swój status z chwilą wykreślenia swoich 
danych z KRs, szczegółowo powyższe zagadnienie określa art. 22 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i wolontariacie.20

3. Finansowanie organizacji pozarządowych

W przypadku organizacji pozarządowych ważne jest zasygnalizowanie ich sta-
tusu prawnego w sferze finansowania. podstawowym źródłem finansowania sto-
warzyszeń są składki członkowskie. Zgodnie z art. 33 ustawy prawo o stowarzysze-
niach „majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spad-
ków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzysze-
nia oraz z ofiarności publicznej”.21 Ustawodawca nakreślił również, że: „statut sto-
warzyszenia określa […] sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustana-
wiania składek członkowskich.22 stowarzyszenia zwykłe, które działają na podsta-
wie regulaminu i są rejestrowane w starostwie, pokrywają koszty wyłącznie ze skła-
dek członkowskich zgodnie z art. 42 ust. 2 powyższej ustawy: „stowarzyszenie zwy-
kłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.”23 problem fi-
nansowania został również omówiony zarówno w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie jak i w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 
2009 r. ten ostatni wymieniony powyżej akt prawny w szerokim zakresie opisuje 
rodzaje i stopień finansowania organizacji pozarządowych, dlatego chciałbym go 
poddać gruntownym analizom. Reguluje on pojęcie dotacji celowej jako główne-
go elementu finansowania organizacji pozarządowych. Na mocy art. 151 ustawy  
o finansach publicznych dysponent części budżetowej może zlecić organizacji po-
zarządowej realizację swoich zadań na podstawie zawartej z tą organizacją umo-
wy, przyznając jednocześnie dotację celową na realizację tych zadań.24 samo poję-
cie dotacji celowej w literaturze przedmiotu jest zazwyczaj przedstawiane jako do-

20 Ibidem, art. 22.
21 Dz. U. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.
22 Ibidem, art.10.
23 http://www.ie-ries.com.pl/archiwum/artykuly/RIes_201111211457_Zrodla_finansowa-

nia.pdf, (dostęp: 30 października 2014 r.).
24 Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
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tacja, która w przypadku niewykorzystania lub wykorzystania niezgodnie z prze-
znaczeniem podlega zwrotowi.25 Określona umowa z organizacją pozarządową po-
winna określać m.in. szczegółowy opis zadania oraz cel i wysokość udzielonej do-
tacji, termin jej wykorzystania, który nie może być żadnym zakresie dłuższy niż 31 
grudnia danego roku budżetowego, termin i sposób rozliczenia dotacji oraz termin 
zwrotu niewykorzystanej części dotacji, który nie może przekroczyć 15 dni od dnia 
wykonania zadania. Mówi o tym art. 169 ustawy o finansach publicznych.26 Należy 
nadmienić, że jeśli państwo stwierdzi niezgodne z umową wykorzystanie fundu-
szy, lub w przypadku, gdy dotacja została wykorzystana w całości lub w części nie-
zgodnie z przeznaczeniem, albo pobrana w nadmiernej wysokości, państwo okre-
śla wysokość kwoty podlegającej zwrotowi. Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finan-
sach publicznych, dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej 
do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu do 31 stycznia następ-
nego roku. W celu zdyscyplinowania do zwrotu niewykorzystanych dotacji stosuje 
się instrument w postaci odsetek. Ich wysokość jest taka sama jak odsetek za zwło-
kę od zaległości podatkowych, a minister finansów kwotę owej zwłoki ustala w dro-
dze obwieszczenia.27 Natomiast zgodnie z art. 168 ust. 5 ustawy w przypadku prze-
pisów odrębnych stanowiących o sposobie udzielania i rozliczania dotacji, ich wy-
korzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w powyższych przepisach. 
Oznacza to, że zgodnie z przytoczoną wcześniej definicją dotacji celowych, państwo 
będzie nadzorować (zgodnie z kryterium celowości jako nadzoru jednostek samo-
rządu terytorialnego- przyp. aut) czy dana organizacja pozarządowa wydaje środ-
ki przeznaczone z budżetu państwa na cel, który został wcześniej przedstawiony 
przez organizację w określonym wniosku. Zgodnie z art. 169 ustawy, dotacje celo-
we z budżetu państwa, które zostały wykorzystane niezgodnie z umową, podlegają 
zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w ciągu 15 dni od wydania decyzji. Należy 
również zwrócić uwagę na fakt, że organizacje pozarządowe muszą prowadzić ewi-
dencję księgową otrzymanych środków jak i wydatków dokonanych z puli fundu-
szy budżetowych przeznaczonych na realizację zadań celowych. Rozliczenia dota-
cji powinny nastąpić w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia.28 problem fi-
nansowania organizacji pozarządowych był również przedmiotem analiz ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa reguluje w art. 16 ust. 
1, że organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmu-
jąc zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym w art. 11 ust. 2, zo-
bowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, 

25 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny. Warszawa 2012, s. 322.
26 Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm., art. 169.
27 c. Kosikowski, Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa 2010, s. 427.
28 Ibidem, s. 427.
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sporządzonej z uwzględnieniem powyższej ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych w art.151 ust. 2 i art. 221 ust. 3.29 W mojej opinii należy jeszcze nad-
mienić, że dodatkowo jako źródła finansowania organizacji pozarządowych można 
wymienić- darowizny (pieniężne i dary rzeczowe). odpisy 1% podatku dochodowe-
go od osób fizycznych zbiórki publiczne, kampanie, akcje charytatywne. dochody  
z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe, kapitał żelazny. nawiązki sądowe dzia-
łalność odpłatna pożytku publicznego. dochody z działalności gospodarczej. spad-
ki, kredyty czy pożyczki.30

4. zasada subsydiarności

Z działalnością organizacji pozarządowych należy ściśle wiązać zasadę subsy-
diarności. Według prof. Zbigniewa Bukowskiego zakłada ona przede wszystkim 
odpowiedzialność jednostki za zaspokajanie własnych potrzeb, lecz w przypadku 
niemożności zrealizowania owych zamierzeń przewiduje interwencję społeczności 
lub określonych wspólnot, m.in. w sferach niezorganizowanych np. rodziny czy póź-
niej w stanowiących przejaw społeczeństwa obywatelskiego np. stowarzyszeniach.31 
podobnie zasadę subsydiarności ujmuje konstytucja Rp w preambule- „Ustanawiamy 
Konstytucję Rzeczypospolitej polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte 
na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu spo-
łecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich 
wspólnot” 32 powyższa zasada jest również kluczowa w przypadku badania zagad-
nienia współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, która 
została wspomniana przeze mnie wyżej w świetle przepisów ustawy o samorządzie 
gminnym. pomimo faktu, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolonta-
riacie w art. 5 ust. 1 i 2 wprowadza generalny obowiązek współpracy administracji 
publicznej obowiązek organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych po-
przez realizację form współpracy określonych w ustawie na zasadach pomocniczo-
ści, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, 
to według zasady pomocniczości organy administracji publicznej, uznają ich prawo 
do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących tak-
że do sfery zadań publicznych oraz wspierają działalność organizacji pozarządowych 
w sferze ich realizacji.33 Niniejszego problemu dotknęła również Marta Żołędowska, 

29 Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.
30 http://www.marki.pl/www/tag-finanse_ngo, (dostęp: 26 października 2014 r.).
31 Z. Bukowski, t. Jędrzejewski, p. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego. toruń 2005, s. 94.
32 K. Waźlak, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej. Warszawa 2010, s. 174.
33 R. skiba, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Poradnik dla organi-

zacji pozarządowych. Warszawa 2004, s. 35.
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która podkreślając otwartość katalogu form współpracy, określony w art. 5 ust. 2 po-
wyższej ustawy, wyróżniała współpracę organizacji pozarządowych z administracją 
publiczną w sferze finansowej (za sprawą udzielanej dotacji celowej) i pozafinanso-
wym (pozostałe formy). Zdaniem wyżej wymienionej autorki, podjęcie współpracy, 
w której nie pojawia się element przepływów finansowych, nie wymaga zastosowa-
nia szczególnych procedur w odróżnieniu do współpracy o charakterze finansowym, 
objawiającej się głównie poprzez realizację przez organizacje pozarządowe dotacji 
celowych przez organy administracji publicznej ściśle z określonymi prawnie proce-
durami.34 problem kooperacji organizacji pozarządowych z organami administracji 
publicznej miał ogromny wpływ na realizację zasady pomocniczości, przy której po-
jawiają się również inne koncepcje jej znaczenia. W przypadku pierwszej z nich (po-
mocniczość wertykalna), kluczowa jest zasada decentralizacji. Decentralizacja, za-
warta w art. 15 ust.1 konstytucji Rp i będąca podstawową implikacją w tworzeniu się 
samorządu terytorialnego w danym kraju, jest kluczowym zagadnieniem wpływają-
cym na rozwój praw i wolności człowieka. Wśród najważniejszych zalet decentra-
lizacji możemy wymienić m.in. zwiększenie poczucia odpowiedzialności decyden-
tów, zbliżenie ich do załatwianych spraw czy lepsze poznanie uwarunkowań podej-
mowanych rozstrzygnięć.35 Zawarte wyżej cechy zdecentralizowanej administracji 
sprzyjają rozwojowi organizacji pozarządowych, których jednym z głównych zamie-
rzeń jest kształtowanie tożsamości obywatelskiej poprzez działania na rzecz m.in. 
społeczności lokalnych. Ważnym aspektem zasady pomocniczości, dotyczącym spo-
sobom wykonywania zadań przez organy władz publicznych, jest również pomocni-
czość pozioma (horyzontalna). Zdaniem prof. Huberta Izdebskiego, opiera się ona 
na współdziałaniu i komplementarności obywateli i instytucji publicznych, jej celem 
jest usprawnienie i ulepszenie dobra publicznego, a nie przeniesienie działalności z 
sektora publicznego do sektora prywatnego.36

5. organizacje pozarządowe a postępowanie cywilne

Jednym z głównych elementów moich rozważań jest zagadnienie związane ze 
statusem organizacji pozarządowych w prawie proceduralnym. Ograniczę się jed-
nak do opisania przepisów dotyczących organizacji pozarządowych w kodeksie 
postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania administracyjnego, głównie 
ze względu na stopień ważności zapisów zawartych w niniejszych dokumentach.

Kodeks postępowania cywilnego, uchwalony 17 listopada 1964 r, poświęca 
kwestii organizacji pozarządowych osobny dział w art. 61, 62 oraz 63. W art. 61 § 

34 M. Żołędowska, Ustawa o działalności pożytku publicznego…, op. cit., s. 19.
35 J. szreniawski, Wstęp do nauki o administracji. Lublin 2002, s. 67.
36 H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa 2011, s. 194.
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1. możemy przeczytać, że organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań sta-
tutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powódz-
twa na jej rzecz w sprawach o: alimenty; ochronę środowiska; ochronę konsu-
mentów; ochronę praw własności przemysłowej, o ochronę równości oraz niedy-
skryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw 
i obowiązków obywateli. Warto zauważyć, że rozwiązanie zawarte w art. 61 §1 ko-
deksu postępowania cywilnego jest nowe. poprzednie rozumienie przepisów ko-
deksu (nowelizacja została przeprowadzona w lipcu 2012 r- przyp.aut.) nie prze-
widywało w ogóle nazewnictwa „organizacja pozarządowa” Należy zauważyć, że 
w postępowaniu cywilnym organizacja nie występuje jako podmiot niezależny i 
bezstronny, lecz jako podmiot wspierający jedną ze stron. Nowością jest także za-
warcie przepisu, za pomocą którego organizacja pozarządowa, za zgodą przed-
siębiorcy będącego osobą fizyczną, wyrażoną na piśmie, której jest on członkiem, 
może na jego rzecz wytoczyć powództwo lub przystąpić do niego w toczącym się 
postępowaniu w sporze z innym przedsiębiorcą o roszczenia wynikające z pro-
wadzonej działalności gospodarczej.37 W tej materii widzimy, że organizacja by 
skorzystać z prawa wytoczenia powództwa lub wstąpienia do postępowania musi 
spełnić określone w przepisach warunki- przede wszystkim jej zadanie statuto-
we nie może polegać na prowadzeniu działalności gospodarczej a jej ewentual-
ne wystąpienie przed sądem powinno być podyktowane potrzebą ochrony praw 
obywateli.38 Należy również zauważyć, że na mocy art. 58 oraz 62 § 1 do orga-
nizacji pozarządowych wytaczających powództwa na rzecz osób fizycznych sto-
suje się przepisy o prokuratorze wytaczającym powództwo na rzecz danej osoby,  
z wyjątkiem spraw o roszczenia majątkowe danej organizacji nie biorącej udzia-
łu w sporze, która walczyłaby o możliwość dochodzenia swoich roszczeń w cało-
ści lub w tej części, w której nie zostały zasądzone.39 Do przystąpienia organiza-
cji pozarządowych do strony w toczącym się postępowaniu stosuje się odpowied-
nio przepisy o interwencji ubocznej, do której nie mają odpowiedniego zastosowa-
nia przepisy o współuczestnictwie jednolitym.40 Interwencję uboczną (którą moż-
na podzielić na samoistną i niesamoistną- przyp.aut) może zgłosić interwent któ-
ry ma interes prawny w swoim działaniu, żeby sukces odniosła jedna strona sporu. 
Wyżej wymieniony przepis oznacza, że w przypadku organizacji pozarządowych 
współuczestnictwo jednolite nie zachodzi i wyrok w postępowaniu nie dotyczy 
niepodzielnie wszystkich uczestniczących stron. W kodeksie postępowania cywil-

37 http://poradnik.ngo.pl/x/863487, (dostęp: 26 października 2014 r.).
38 http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,14495,udzial-organizacji-pozarzadowych-w-postepowaniu-

cywilnym, (dostęp: 26 października 2014 r.).
39 Dz.U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.
40 Ibidem, art. 62.
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nego organizacje pozarządowe występują też zgodnie z art. 462 jako organizacje, 
które w zakresie swoich zadań statutowych, za zgodą pracownika lub ubezpieczo-
nego wyrażoną na piśmie, mogą wytaczać powództwa na rzecz pracownika lub 
wnosić odwołania od decyzji organów rentowych, a także, za jego zgodą lub ubez-
pieczonego wyrażoną na piśmie, przystępować do postępowania.41 Warto również 
zwrócić uwagę na instytucje mediatora, według której w art. 183 organizacje po-
zarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić li-
sty stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga 
wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację mediatorów listach stałych me-
diatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgo-
wego.42 Należy też nadmienić, że na mocy art. 546 kodeksu postępowania cywil-
nego organizacja pozarządowa może wziąć udział w postępowaniu cywilnym, je-
śli zgodnie ze swoimi zasadami statutowymi zajmuje się ona ochroną praw ludzi 
niepełnosprawnych.43

6. organizacje pozarządowe w postępowaniu administracyjnym

Rozważając kwestie związane z zagadnieniem roli organizacji pozarządowych  
w postępowaniu administracyjnym, należy zauważyć, że niniejsze organizacje wy-
stępują w pojęciu organizacji społecznych. Według art. 5 §2 ust.5 kodeksu postępo-
wania administracyjnego organizacje społeczne są to organizacje samorządowe, za-
wodowe, spółdzielcze oraz stowarzyszenia.44 Wyżej wymienione podmioty są po-
woływane do załatwiania spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyj-
nych.45 Uprawnienia organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym 
są bardzo szerokie. Jedną z najważniejszych prerogatyw jest udział organizacji spo-
łecznych w postępowaniu na prawach stron. Oznacza to, że organizacji społecz-
nej przysługuje m.in. prawo odwołania od decyzji organu administracyjnego czy 
wniesienie zażalenia na określone orzeczenie. Organizacja społeczna może również 
na mocy art. 31 § 5 k.p.a., przedstawić organowi administracji publicznej swój po-
gląd w określonej sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statu-
towego. Zgoda organu na przedstawienie poglądu przyjmuje postać postanowie-
nia, na które nie służy zażalenie.46 Kodeks postępowania administracyjnego wska-
zuje na dwie formy wyrażenia poglądu: uchwała organu statutowego i oświadcze-

41 Ibidem, art. 462.
42 Ibidem, art. 183.
43 Ibidem, art. 564.
44 Dz.U. Nr 30 poz. 168 z późn. zm.
45 e. Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowo administra-

cyjne. Wybór orzecznictwa. toruń 2010, s. 90.
46 Dz.U. Nr 30 poz. 168 z późn. zm.
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nie organu statutowego organizacji społecznej. Według prof. Grzegorza Łaszczycy, 
pierwszą formę stosuje organ kolegialny, a drugą może się posługiwać zarówno or-
gan jednoosobowy, jak i kolegialny.47 W przypadku, gdy organizacja jest zainte-
resowana udziałem w postępowaniu, może wnieść do sądu odpowiedni wniosek  
z prośbą o wszczęcie postępowania oraz uczestnictwo w nim, ale tylko w przypad-
ku, jeśli jest to zgodne z celami statutowymi organizacji oraz z szeroko pojętym 
interesem społecznym.48 Według prof. Janusza Borkowskiego, statutowym celem 
działalności danej organizacji społecznej może być: ochrona indywidualnych in-
teresów i praw swoich członków, praw osób w niej zrzeszonych, ochrona pewnych 
społecznie uznanych wartości, czy też zapobieganie niekorzystnym zjawiskom spo-
łecznym lub ekonomicznym”.49 W przypadku realizacji przez organizację społecz-
ną innych celów niż powyższych, organ administracyjny może odmówić udziału 
organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym. Należy również zwró-
cić uwagę, że na mocy art. 90 kodeksu postępowania administracyjnego organ ad-
ministracji publicznej wzywa przedstawicieli organizacji społecznej na rozprawy. 
Organizacja ma też prawo do składania skarg i wniosków w ramach swojej właści-
wości. Rozpatrywanie ich leży w zakresie działania organu nadrzędnego, a w szcze-
gólnych przypadkach prezesa Rady Ministrów oraz ewentualnie ministra danego 
resortu nadzorującego działalność danej organizacji społecznej.50 Zgodnie z art. 
221 kodeksu postępowania administracyjnego prawo wnoszenia skarg i wniosków 
przysługuje również organizacjom społecznym w związku z realizowanymi przez 
nie zadaniami z zakresu administracji publicznej. tryb ogólnoskargowy oznacza 
jednak, że w tym wypadku jednak postępowanie jest jednoinstancyjne i nie przy-
sługuje od niego odwołanie.51 Natomiast na mocy art. 235 k.p.a po wydaniu okre-
ślonej decyzji administracyjnej skargi złożone na nią przez organizacje społeczne 
mogą przyczynić się do możliwości jej uchylenia52.

7. rola organizacji społecznych w postępowaniu karnym

status prawny organizacji pozarządowych został poddany analizie również  
w kodeksie postępowania karnego. podobnie jak w kodeksie postępowania ad-

47 G. Łaszczyca, [w:] G Łaszczyca, c. Martysz, A. Matan (red.), Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego. Komentarz, tom I, Warszawa 2007, s. 350.

48 e. Ochendowski, Postępowanie administracyjne…, op cit, s. 91.
49 J. Borkowski,[w:] B. Adamiak, J. Borkowski (red), Kodeks postępowania administracyjne-

go. Komentarz. Warszawa 2009, s. 206 i 207.
50 Dz.U. Nr 30 poz. 168 z późn. zm.
51 A. Matan, [w:] G. Łaszczyca, c. Martysz, A. Matan (red.), Kodeks postępowania admini-

stracyjnego: Komentarz. tom I do art. 1-103; Warszawa 2010, s. 478.
52 Dz.U. Nr 30 poz. 168 z późn. zm.
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ministracyjnego, organizacje pozarządowe są określane jako organizacje społecz-
ne. Art. 90 § 1 k.p.k wskazuje, że w postępowaniu sądowym do rozpoczęcia prze-
wodu sądowego udział w postępowaniu karnym może zgłosić przedstawiciel orga-
nizacji społecznej w celu ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu in-
dywidualnego związanego z określonymi statutowymi danej organizacji, szczegól-
nie z zakresu wolności i praw człowieka.53 Organizacja społeczna wskazuje również 
przedstawiciela społecznego, który ma w założeniu ma ją reprezentować przed są-
dem. Należy jednak zwrócić uwagę, że przedstawiciel społeczny może uczestniczyć 
w danej rozprawie, wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie, lecz powyżej 
przytoczone czynności nie są wiążące dla sądu, który może odmówić nawet udzia-
łu przedstawiciela w postępowaniu karnym, jeśli jego obecność nie leży w interesie 
wymiaru sprawiedliwości. W przypadku, gdy sąd wyrazi zgodę na udział przedsta-
wiciela organizacji społecznej w postępowaniu karnym, nie może go później usu-
nąć z postępowania na mocy wyżej wymienionych argumentów o interesie wymiaru 
sprawiedliwości. Nie oznacza to jednak, że organizacja społeczna musi uczestniczyć 
w postępowaniu. Może to się stać w przypadku, gdy wyżej wymieniony podmiot 
w momencie dopuszczenia do postępowania nie spełnił formalnych warunków np. 
w zakresie regulacji statutowych dotyczących realizacji zadań ze strony organizacji 
związanych z ochroną jej szeroko pojętego interesu. Należy zwrócić uwagę, że przed-
stawiciel danej organizacji społecznej może stracić prawo udziału w postępowaniu  
w przypadku likwidacji organizacji, która go zgłosiła do postępowania.54 W orzecz-
nictwie prawa karnego sam przedstawiciel społeczny jest zaliczany do grupy uczest-
ników procesu określanych mianem rzecznika interesu społecznego. Osoba pisem-
nie upoważniona do udziału w postępowaniu nie musi być członkiem danej orga-
nizacji społecznej, dodatkowo może ona również cofnąć upoważnienie do udziału  
w postępowaniu.55 Zapisy dotyczące organizacji społecznych w prawie karnym 
w dużej mierze są tożsame z kodeksem postępowania administracyjnego, m.in.  
w zapisach o uczestniczeniu przedstawiciela organizacji społecznej w postępowa-
niu zgodnie z interesem społecznym czy uczestnictwem organizacji w rozprawie są-
dowej. W odróżnieniu do postępowania administracyjnego organizacja społeczna 
w prawie karnym nie ma jednak możliwości wpływania na wyrok sądu za sprawą 
określonych skarg, których złożenie nie posiada mocy wiążącej dla ich pozytywnego 
rozpatrzenia. Nie może też składać wniosków dowodowych zgodnie z art. 167 k.p.k 
oraz wnosić środków odwoławczych 56

53 Dz.U. Nr 89 poz. 555 z późn. zm.
54 http://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/pokrzywdzony/276849,3,czy-w-postepowaniu-karnym-

moze-brac-udzial-przedstawiciel-organizacji-spolecznej.html, (dostęp: 25 października 2014 r.).
55 W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa 2011, s. 126.
56 Ibidem, s. 126.
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podsumowując moje rozważania, uważam że ustawodawstwo dotyczące orga-
nizacji pozarządowych w polsce daje szeroką możliwość reprezentowania okre-
ślonych interesów organizacji pozarządowych. Zarówno konstytucja, ustawy oraz 
kodeksy w prawie proceduralnym w szerokim stopniu poruszają powyższe zagad-
nienie. Nie znaczy to jednak, że organizacje pozarządowe cieszą się statusem, na 
jaki w teorii winny zasługiwać. pomimo szumnych deklaracji ze strony polityków, 
wiele organizacji ma poważne kłopoty, szczególnie finansowe, głównie z powo-
du ograniczonej współpracy z organami administracji publicznej. to jest tylko je-
den z powodów, dla którego warto zagadnieniu opisu stanu prawnego organizacji 
pozarządowych w polsce poświęcić w rozprawach naukowych więcej miejsca niż 
do tej pory i spróbować nakreślić pomysły, jak zwiększyć ich rolę w szeroko poję-
tej przestrzeni publicznej. Myślę, że w miarę postępującego rozwijania się w polsce 
społeczeństwa obywatelskiego polskie ustawodawstwo będzie bardziej przyjazne 
dla organizacji pozarządowych, które są jednym z głównych fundamentów budo-
wy sprawiedliwego państwa, w miarę swoich możliwości dbającego o interes spo-
łeczny obywateli.

* * *

streszczenie: przedmiotem mojego zainteresowania będzie w głównej mierze przedstawie-
nie statusu organizacji pozarządowych w obecnym stanie prawnym- zarówno w świetle źró-
deł prawa takich jak konstytucja czy ustawy, ale i także w gestii źródeł prawa proceduralnego, 
szczególnie kodeksu postępowania cywilnego i administracyjnego.

Na wstępie chciałbym wyjaśnić, na jakiej podstawie i od kiedy możemy w polskim dyskur-
sie publicznym mówić o organizacjach pozarządowych oraz wymienić ich podstawowe cechy, 
funkcje i zadania, którymi się one charakteryzują. W dalszej kolejności zwrócę uwagę na przepi-
sy dotyczące organizacji pozarządowych zarówno w porządku konstytucyjnym, jak i w obecnie 
obowiązujących ustawach takich jak m.in. prawo o stowarzyszeniach oraz o działalności pożyt-
ku publicznego i wolontariacie. przedmiotem mojego zainteresowania będzie też analiza stanu 
prawnego w sferze finansowania organizacji pozarządowych. W dalszej kolejności zamierzam 
zwrócić uwagę na zasadę subsydiarności, która sprzyja usystematyzowaniu współpracy między 
organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań publicznych. Ważnym elementem moich 
rozważań będzie również analiza przepisów kodeksu postępowania cywilnego, administracyj-
nego oraz karnego dotyczące organizacji społecznych, które pomimo innego nazewnictwa są 
związane ze statusem organizacji pozarządowych.

W podsumowaniu chciałbym nakreślić tezę, na ile polskie prawo sprzyja rozwojowi organi-
zacji pozarządowych i co należy zmienić, żeby polskie ustawodawstwo było bardziej przyjazne 
dla niniejszego typu inicjatyw.

słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, konstytucja, ustawy, rozporządzenia, prawo, 
subsydiarność, kodeks.

summary: The subject of my interest is mainly present status of NGOs in the present state 
of legal- of both the sources of law such as the constitution or laws, but also the responsibility of 
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procedural law, in particular the code of civil procedure and Administration.
At the outset, I would like to explain on what basis and from when we can speak polish 

public discourse on NGOs and list their basic features, functions and tasks which they are char-
acterized. Next, I will turn attention to the provisions relating to non-governmental organiza-
tions both in the constitutional order, as well as the existing laws such as, among others, law 
on associations and public benefit activity and volunteerism. The subject of my interest is the 
analysis of the legal situation in the sphere of financing of non-governmental organizations. In 
the last-mentioned I’m going to pay attention to the principle of subsidiarity, which encourages 
the systematic cooperation between non-governmental organizations to carry out public tasks.. 
An important part of my analysis will also analyze the provisions of the code of conduct civil, 
Administration and criminal social organizations ,which despite different names are associated 
with the status of non-governmental organizations.

In conclusion, I would like to outline the thesis, as far as polish law favors the development 
of non-governmental organizations, and what should be changed to polish legislation was more 
friendly to this type of initiative.

Keywords: non-governmental organizations, constitution, law, decree, law, subsidiarity, the 
code.
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Autorzy artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, którzy podejmu-
ją problematykę organizacji społecznych angażujących się w ochronę środowiska, 
zwyczajowo rozpoczynają swoje rozważania od pokreślenia znaczenia Konwencji 
z Aarhus z 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa  
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczą-
cych środowisk1. Niewątpliwie jest to związane z faktem, iż był to pierwszy mię-
dzynarodowy akt prawny, który tak szeroko akcentował znaczenie organizacji po-
zarządowych i wyznaczał prawny wymiar ich wsparcia2. tym samym, nie do prze-
ceniania jest jego wpływ na kulturę prawną.

Wydaje się jednak, iż dla statusu organizacji społecznych w polskim systemie 
prawnym równie istotną rolę pełni proces decentralizacji państwa, który wiąże 
się nie tylko z budową kompetencji organów zarządzających tzw. „małymi ojczy-
znami” ale także z aktywizacją poszczególnych postaci jednostek organizacyjnych 
zrzeszających obywateli zaangażowanych w prowadzenie polityki państwowej 
i samorządowej, w tym i w wymiarze ochrony środowiska3. Z tej perspektywy, 
niezwykle interesujące dla badacza są działania ustawodawcy dotyczące udziału 
organizacji ekologicznych w procesy decyzyjne podejmowane przez organy admi-
nistracji publicznej w zakresie ochrony środowiska.

1 Dz.U. z 9 maja 2003 r.
2 Zob. s. Kravchenko, The Aarhus Convention and Innovations in Compliance with Multilat-

eral Environmental Agreements. ssRN-id1076746; J. Jendrośka, Konwencja z Aarhus – geneza, 
status i kierunki rozwoju. Wrocław luty 2002.

3 M. Arczewska, Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w tworzeniu po-
lityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska, Warszawa 2011.
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1. pojęcie organizacji ekologicznych

Ustawodawca zdefiniował pojęcie organizacji ekologicznych w art. 3 pkt 16 
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska4 (dalej poś). Należałoby 
więc przyjąć, iż rozumienie pojęcia organizacji ekologicznej ujęte w tym kluczo-
wym dla prawa ochrony środowiska akcie prawnym (tj. poś) jest wiążące przynaj-
mniej dla tego działu prawa. tym samym, jak wynika to z § 9 rozporządzenia z 20 
czerwca 2002 r. rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techni-
ki prawodawczej”5 (dalej ztp) jedynie w przypadku odstępstwa od definicji ujętej 
w art. 3 pkt 16 poś, konieczne byłoby wyjaśnienie pojęcia organizacji społecznej w 
odrębnym przepisie6. Może więc budzić wątpliwości fakt, iż prawodawca w art. 3 
pkt 10 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko7 (dalej uooś) ujął identyczną (literalnie) definicję or-
ganizacji ekologicznych co w poś. Zarówno bowiem art. 3 pkt 16 poś jak i art. 3 pkt 
10 uooś definiują organizacje ekologiczne jako organizacje społeczne, których sta-
tutowym celem jest ochrona środowiska.

pamiętając o tym, że żaden fragment tekstu prawnego nie może zostać uznany 
w procesie wykładni za zbędny (zakaz wykładni per non est)8, opisany powyżej 
przypadek powielenia treści prawnej (superfluum)9 może prowadzić do wniosku, 
iż ustawodawca przez powtórzenie tej samej definicji wyłącznie w dwóch aktach 
prawnych (tj. poś i uooś) zastrzega, iż tylko w ich obrębie należy w dany sposób 
rozumieć pojęcie organizacji ekologicznych. W takim wypadku, w ramach pozo-
stałych aktów prawnych należących do prawa ochrony środowiska należy odręb-
nie ustalać znaczenie pojęcia organizacji ekologicznej. pogląd taki mógłby znaleźć 
poparcie u tych przedstawicieli doktryny, którzy stoją na stanowisku, iż nawet gdy 
w obrębie danej gałęzi prawnej funkcjonuje już definicja legalna, to w konkretnych 
okolicznościach, dopuszczalne jest przyjmowanie rozumienia określonych pojęć, 
np. poprzez odwołanie się do przepisów należących do innego działu prawa10.

4 t.j. z 26 sierpnia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.
5 Dz.U. 2002 Nr 100 poz. 908.
6 Zob. M. Zieliński [w:] s. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawo-

dawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., s. 49.
7 t.j. z 26 sierpnia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.
8 Zob. L. Morawski, Zasady wykładni językowej. Kwartalnik Krajowej szkoły sądownictwa 

i prokuratury z.1/2011, s. 39-40.
9 Zob. M. Kłodawski, Trzy ujęcia nadmiarowości w polskim prawie stanowionym. Archiwum 

filozofii prawa i filozofii społecznej z. 2/2013, s. 38-51; praca udostępniona [w:] http://archi-
wum.ivr.org.pl/darmowe-artykuly/pl_007_3.pdf.

10 Zob. L. Morawski, Zasady wykładni prawa. toruń 2010, s. 110.
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Inna możliwość interpretacyjna związana z omawianym superfluum opierać się 
będzie na poglądzie, zgodnie z którym ewentualne powtórzenie tekstu prawnego ma 
pełnić funkcję eksplikującą, wyjaśniającą oraz wzmacniającą11. Innymi słowy, ujęcie 
w dwóch aktach prawnych identycznej definicji organizacji ekologicznej ma za zadanie 
podkreślić znaczenie tej instytucji oraz uniknięcie wątpliwości co do sposobu rozumie-
nia tego pojęcia. Wydaje się, że wybór trafnej interpretacji będzie wymagał właściwej re-
konstrukcji ustawowego rozumienia pojęcia organizacji ekologicznej.

Można więc zauważyć, iż zdefiniowanie w poś i uooś organizacji ekologicznej, 
jako organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona środowiska, 
prowadzi do przyjęcia, iż jest to szczególny rodzaj organizacji społecznej, o której 
mowa w art. 5 § 2 pkt 5 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego12 (dalej kpa). Ustawodawca nie wyklucza bowiem w poś i uooś mocy 
wiążącej definicji organizacji społecznej ujętej w kpa. Warto również zauważyć 
zgodny pogląd doktryny wprost wyrażony przez M. Bar13, zgodnie z którym z gro-
na organizacji ekologicznych wyklucza się podmioty takie jak organy samorządu 
terytorialnego14, a więc takie, którym odmawia się statusu organizacji społecz-
nych w rozumieniu w art. 5 § 2 pkt 5 kpa15.

Wydawałoby się więc, iż konsekwencją przedstawionych rozstrzygnięć prawo-
dawcy oraz stanowiska doktryny i orzecznictwa byłoby jednoczesne uznanie, iż 
każda organizacja społeczna, do której celów statutowych należy ochrona środo-
wiska jest organizacją ekologiczną, a w rezultacie przysługują jej uprawnienia pro-
cesowe przyznanych w przepisach szczególnych prawa ochrony środowiska (tj. poś 
i uooś). Doktryna i orzecznictwo są jednak w tym zakresie podzielone.

11 M. Kłodawski, op. cit., s. 47 wraz z literaturą tam przytoczoną.
12 t.j. z 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.
13 M. Bar, komentarz do art. 3 pkt 3 Ustawy prawo Ochrony środowiska [w:] M. Górski, 

M. pchałek, W. Radecki (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis.
14 Zob. K. Gruszecki, Komentarz do art.44 ustawy o udostępnianiu informacji o środowi-

sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko. [w:] K. Gruszecki, Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. LeX 2013.

15 Zob. Wyrok NsA z 6 marca 1992 r., sygn. sA/Wr 300/92, Legalis. stanowisko ujęte w tym 
wyroku (tj. wykluczenie organów samorządu terytorialnego z grona organizacji społecznych  
w rozumieniu kpa) wydaje się być powszechnie uwzględniane w doktrynie. Zob. G. Łaszczyca, 
Komentarz do art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] G. Łaszczyca, cz. Mar-
tysz, A. Matan (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. tom I. Komentarz 
do art. 1-103, LeX 2010 czy R. Kędziora, Komentarz do art.31 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego [w:] R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz., Wyd. 4, Le-
galis 2014.
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W literaturze można wyróżnić stanowisko, zgodnie z którym wybrane organi-
zacje społeczne są a priori wykluczane z grona organizacji ekologicznych i to na-
wet jeżeli podejmują one działalność na rzecz ochrony środowiska. Reprezentanci 
tego poglądu16 wymieniają z reguły jako przykład takich organizacji - związki za-
wodowe oraz posługują się dwoma rodzajami argumentów. W pierwszej kolejności 
podkreślane jest, że w wybranych przepisach prawa takich jak art. 38 poś17 czy art. 
45 uooś18, prawodawca wymienia obok siebie organizacje ekologiczne oraz właśnie 
związki zawodowe. tym samym, jak zauważa K. Gruszecki „Już z gramatycznej wy-
kładni tego ostatniego przepisu wynika więc, że nie są one organizacjami ekologiczny-
mi, gdyż działają obok nich.”19. Wydaje się, iż nie jest to trafna argumentacja.

Na wstępie, przypomnieć należy, iż dana organizacja „staje się” organizacją 
ekologiczną poprzez wpisanie do jej celów statutowych celu, jakim jest ochrona 
środowiska,. tym samym można przyjąć, iż występują zarówno związki zawodo-
we, które nie wpisały takiego celu do swojego statutu i tym samym pozostają wy-
łącznie związkami zawodowymi oraz takie, które uzupełniły swój statut o punkt 
dotyczący ochrony środowiska i w rezultacie są zarówno związkami zawodowymi 
jak i przysługują im uprawnienia organizacji ekologicznych.

przywołując z kolei art. 45 ust. 1 uooś, który jest podawany jako przykład prze-
pisu świadczącego o „nieekologicznym” charakterze związków zawodowych, na-
leży przywołać intencje ustawodawcy stojące za jego przyjęciem. Otóż stanowi on, 
że organizacje ekologiczne, jednostki pomocnicze samorządu gminnego, samo-
rząd pracowniczy, jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związki zawodo-
we mogą współdziałać w dziedzinie ochrony środowiska z organami administracji.  
W widoczny więc sposób, ustawodawcy chodzi o wyznaczenie szerokiej grupy 
podmiotów, które mają podejmować wspólne wysiłki na rzecz ochrony środowi-
ska, w tym i podmiotów, do których podstawowej działalności nie należy podej-
mowanie działań na rzecz ochrony środowiska, a więc i związków zawodowych, 
które nie ujęły takiego celu w swoim statucie. Natomiast, nie można uznać, że in-
tencją ustawodawcy było pozbawienie związków zawodowych możliwości uzyska-
nia statusu organizacji ekologicznych. Można byłoby więc przyjąć, iż adresatami 
art. 45 uooś są zarówno związki zawodowe, które są jednocześnie organizacjami 

16 M. Bar, op. cit., K. Gruszecki, Komentarz…op. cit.
17 M. Bar w M. Bar, op. cit., podaje jako przykład art. 38 poś, zgodnie z którym organiza-

cje ekologiczne, jednostki pomocnicze samorządu gminnego, samorząd pracowniczy, jednostki 
ochotniczych straży pożarnych oraz związki zawodowe mogą współdziałać w dziedzinie ochro-
ny środowiska z organami administracji. Na marginesie zaznaczyć należy, iż przepis ten został 
już uchylony.

18 ten przepis podaje K. Gruszecki w K. Gruszecki, Komentarz, op. cit., powołany artykuł 
jest przywoływany w dalszej części rozważań.

19 K. Gruszecki, Komentarz, op. cit.
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ekologicznymi (pierwsza część zdania ustępu pierwszego powołanego przepisu) 
oraz te związki zawodowe, które takiego statusu nie posiadają (druga część zdania 
ustępu pierwszego powołanego przepisu).

W związku z powyższym, uważam przedstawiony argument opierający się na 
treści art. 38 poś i 45 uooś za nieprzekonujący. tym bardziej, że tak legalistycz-
ne podejście wymagałoby jednocześnie wyraźnego wskazania przez ustawodaw-
cę, np. w postaci przepisu szczególnego określającego numerus clausus nieekolo-
gicznych organizacji społecznych. Warto jednak zauważyć, iż autorzy broniący 
ww. tezy argumentują, że o automatycznym wykluczeniu wybranych podmiotów  
(w tym wspomnianych związków zawodowych) z grona organizacji ekologicznych 
decyduje również podstawowy profil działalności danego podmiotu. Jak wyjaśnia 
K. Gruszecki na przykładzie partii politycznych - „realizacja przez nie działań na 
rzecz ochrony środowiska nie ma bowiem w pierwszym rzędzie na celu ochrony inte-
resu społecznego”20, albowiem działalność partii politycznych „zmierza do sprawo-
wania władzy publicznej”21.

Na podstawie powyższego można więc wyodrębnić kolejne stanowisko, zgod-
nie z którym organizacje ekologiczne to wyłącznie takie organizacje społeczne, 
których podstawowym celem jest ochrona środowiska. pogląd ten znalazł wyraź-
ne odzwierciedlenie w wyroku WsA w Rzeszowie z 12 września 2009 roku22, gdzie 
wskazano dobitnie, iż „Ustawodawca z grupy organizacji społecznych chciał wyod-
rębnić takie, których celem samym w sobie jest ochrona środowiska”. sąd wyjaśnił, 
iż ochrona środowiska powinna być podstawowym celem działalności organiza-
cji ekologicznej23.

20 K. Gruszecki w K. Gruszecki, Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. LeX 2010:
21 Ibidem. podobną argumentację przywołuje M. Bar, (op. cit.),która stwierdza, że: „Organi-

zacjami ekologicznymi nie są też związki zawodowe działające na podstawie ustawy z 23.5.1991 
r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.), choćby nawet posiadały 
w statucie odpowiedni zapis dotyczący celów działania (co jest mało prawdopodobne i nie do 
końca uzasadnione funkcją związków zawodowych)”.

22 sygn. II sA/Rz 527/12.
23 WsA w Rzeszowie w przywołanym wyroku (sygn. II sA/Rz 527/12) wskazał, co następuje:
„W prawie polskim znane jest pojęcie „ochrona środowiska”. I tak zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 

ustawy prawo ochrony środowiska pod tym pojęciem rozumieć należy „podjęcie lub zaniechanie 
działań umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, ochrona ta polega 
w szczególności na:

a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie  
z zasadą zrównoważonego rozwoju,

b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
Na bazie tej definicji należy interpretować pojęcie „organizacji ekologicznej”. Musi to więc być 

organizacja, której podstawowym celem (wyróżnienie – Ł.D.) jest zaniechanie lub podejmowanie 
działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej.”.
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Z drugiej strony, takie same twierdzenia ujęte w dwóch innych wyrokach woje-
wódzkich sądów administracyjnych24 spotkały się z dezaprobatą wyrażoną przez 
NsA w rozstrzygnięciach uchylających te orzeczenia sądów25. NsA przyjął bo-
wiem pogląd, zgodnie z którym „Oczywistym jest także, że cel statutowy ochrony 
środowiska nie musi być wyłącznym celem działalności organizacji społecznej, kwa-
lifikującym ją do organizacji ekologicznej”26. W tym kontekście zauważyć należy, 
iż analogiczne stanowisko można odnaleźć również w doktrynie. przykładowo,  
B. Iwańska uważa, że polski Związek Łowiecki „jest typem organizacji społecznej 
w rozumieniu art. 5 pkt 5 k.p.a., a ponieważ jednym z (wyróżnienie – ŁD) jego ce-
lów statutowych jest ochrona środowiska, nie można go pozbawiać statusu organiza-
cji ekologicznej w rozumieniu art. 3 pkt 16 p.o.ś.”27.

Niewątpliwie, literalne brzmienie art. 3 pkt 16 poś jak i art. 3 pkt 10 uooś po-
zwala na przyjęcie drugiego z prezentowanych poglądów. Ustawodawca nie wyłą-
cza bowiem wprost takiej możliwości, żeby za organizację ekologiczną mógł zostać 
uznany również podmiot, który jako tylko jeden (i to niekoniecznie podstawowy) 
z celów swojej działalności uznaje ochronę środowiska. Z tego punktu widzenia 
akceptowalna byłaby więc nawet teza postawiona przez WsA w szczecinie, który 
w wyroku z 20 lipca 2011 r. stwierdził, iż „Prowadzenie działalności nawet stosun-
kowo luźno związanej z ekologią pozwala na zakwalifikowanie danego podmiotu do 
kategorii organizacji ekologicznych.”28, tj. również i takiej która obejmuje „wyłącz-
nie działalność organizacyjno-edukacyjną w sferze szeroko rozumianej ekologii.”29.

W związku z powyższym przypomnieć należy tezę popieraną przez Z. tobora, 
zgodnie z którą „nie ma pewniejszego sposobu na błędną interpretację tekstu niż od-

24 Wyrok WsA z 7 października 2011 r. w Warszawie sygn. IV sA/Wa 760/11, cBOsA: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/52AF2212e1 oraz Wyrok WsA z 14.04.2014 r. w Krakowie, 
sygn. II sA/Kr 1774/09 cBOsA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A710564cB2.

25 Wyrok NsA z 13 grudnia 2011 r., sygn. II OsK 1732/10 (wyrok uchylający ww. wy-
rok WsA w Krakowie; sygn. II sA/Kr 1774/09) cBOsA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/do-
c/5F64D47439 oraz Wyrok NsA z 13 czerwca 2013 r., sygn. II OsK 464/12 (wyrok uchylający 
ww. wyrok WsA w Warszawie, sygn. IV sA/Wa 760/11), cBOsA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
doc/6ccB0D88eB.

26 Wyrok NsA z 13 czerwca 2013 r., sygn. II OsK 464/12 ,op. cit., Analogicznie stwierdził 
NsA w drugim z powoływanych wyroków (sygn. II sA/Kr 1774/09), gdzie podniósł, że: „nie 
można podzielić stanowiska sądu I instancji, że cel statutowy skarżącego stowarzyszenia, któ-
ry został określony w § 12 ust. 2 statutu nie może służyć realizacji celu ochrony środowiska  
w świetle art. 3 pkt. 13 p.o.ś. tylko z tej przyczyny, że jest to cel statutowy służący ekologii, a nie 
ochronie środowiska oraz nie jest to wyłączny cel statutowy danego stowarzyszenia.(wyróżnie-
nie – ŁD)”.

27 B. Iwańska, Koncepcja „skargi zbiorowej” w prawie ochrony środowiska. Lex 2013.
28 Wyrok WsA w szczecinie z 20 lipca 2011 r., sygn. II sA/sz 980/10. Legalis.
29 Ibidem.
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czytanie go w sposób literalny”30. tym bardziej, jeżeli jak wskazano powyżej poglą-
dy na sposób właściwej interpretacji są tak rozbieżne. Jeżeli więc proces wykładni 
postanowień aktu prawnego ma prowadzić zgodnie z poglądem M. Zielińskiego 
nie do tego, żeby „po prostu zrozumieć ten tekst czy też jakiś jego szczególny przepis , 
ale o to, aby niewątpliwie zrozumieć ten tekst (przepis) zgodnie z treścią nadaną mu 
przez prawodawcę”31, to rozstrzygnięcie przedstawionego sporu będzie wymagało 
przedstawienia analizy regulacji determinujących sytuację prawno-procesową or-
ganizacji ekologicznych.

2. szczególne uprawnienia procesowe organizacji ekologicznych

Jak stwierdzono we wcześniejszych ustaleniach, organizacje ekologiczne to 
szczególny rodzaj organizacji społecznych. tym samym, przysługują im wszystkie 
uprawnienia przewidziane w kpa dla tych ostatnich podmiotów32. Jednocześnie, 
w rozdziale czwartym (4) uooś określono szczególne uprawnienia przynależne or-
ganizacjom ekologicznym z tym zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 44 ust. 1 uooś mają 
one dotyczyć wyłącznie tzw. postępowań wymagających udziału społeczeństwa.

2.1. postępowania wymagające udziału społeczeństwa

Ustawowe rozumienie pojęcia postępowania wymagającego udziału społeczeń-
stwa zostało przedstawione w art. 30 uooś, zgodnie z którym organy administracji 
właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów, w przy-
padku których przepisy uooś lub innych ustaw wymagają zapewnienia możliwości 
udziału społeczeństwa, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa odpowied-
nio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz przed przyjęciem tych do-
kumentów lub ich zmianą. Oznacza to, iż dane postępowanie jest postępowaniem 
wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli ustawodawca wyraźnie tak postanowi 
(np. przez odesłanie do przepisów uooś). Natomiast, nie można mówić o domnie-
mywaniu charakteru takiego rodzaju postępowań administracyjnych.

W przedstawionym kontekście dopuszczalność udziału organizacji ekologicz-
nej w postępowaniach na zasadach określonych w przywołanym powyżej rozdzia-
le czwartym (4) uooś nie budzi wątpliwości interpretacyjnych, czego dobitnym jest 

30 Z. tobor, W poszukiwaniu intencji prawodawcy. Warszawa 2013, s. 107. Autor przytacza 
ww. tezę w oparciu o liczną literaturę.

31 A. choduń, M. Zieliński, Aspekty granic wykładni. [w:] W. Miemiec (red.), Stanowienie i 
stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Wrocław 
2009, s. 86. cytat i jego źródło odnalezione dzięki i podane za Z. tobor, op. cit., s. 32.

32 chodzi tutaj o uprawnienia określone w art. 31 kpa. Będą one systematycznie omawiane 
łącznie z kolejnymi uprawnieniami organizacji ekologicznych.
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teza wyrażona przez WsA w Warszawie, zgodnie z którą „w obecnym stanie praw-
nym zastrzeżeń nie powinno wywoływać określenie spraw, w których organizacje 
ekologiczne mogą zgłosić swój udział. Określono bowiem bardzo precyzyjnie, że są to 
sprawy, w których powinien być zagwarantowany udział społeczeństwa. W obecnym 
stanie prawnym, aby mogło to mieć miejsce, konkretny przepis prawa materialnego 
musi takie prawo przyznawać.”33.

Organy administracji publicznej obowiązane są zgodnie z art. 79 ust. 1 uooś za-
pewnić udział społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach (dalej decyzja środowiskowa) w postępowaniach, w ramach których 
wykorzystywany jest najbardziej uniwersalny instrument prewencji ochronnej34, 
czyli ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (dalej ocena środowi-
skowa). Uzyskanie decyzji środowiskowej jest wymagane dla przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. prawodawca w rozporządzeniu 
wydawanym przez Radę Ministrów35 określa (enumeratywnie) kategorie przed-
sięwzięć, które należą do jednej z ww. dwóch grup przedsięwzięć (tzw. definicja 
zakresowa). W tym kontekście można zauważyć, iż przedsięwzięcie kwalifikowane 
jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymaga w każdym wy-
padku przeprowadzenia oceny środowiskowej, a więc wiąże się z dopuszczeniem 
udziału organizacji ekologicznej na szczególnych zasadach określonych w uooś. 
Natomiast, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco od-
działywać na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny środowiskowej wy-
magany jest wyłącznie gdy wpływ danego przedsięwzięcia zostanie stwierdzony na 
podstawie takich parametrów jak rodzaj, charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj 
i skalę możliwego oddziaływania danego przedsięwzięcia. W rezultacie, udział or-
ganizacji ekologicznych w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zależy od tego, czy właściwy 
organ rozstrzygnie o konieczności przeprowadzenia oceny środowiskowej36.

33 Wyrok WsA w Warszawie z 6 listopada 2013 r., sygn. IV sA/Wa 1665/13, cBOsA: http://
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1D4A8B21D6.

34 W. Radecki, 5.1. Walory turystyczne o charakterze zabytkowym a ochrona przyrody 
i środowiska. [w:] W. Radecki, Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim. Lex 2011.

35 podstawę prawną dla wydania przywołanego rozporządzenia stanowi art. 60 uooś. Ak-
tualnie obowiązujące rozporządzenie to Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 Nr 213 
poz. 1397 z późn. zm.).

36 Zob. Wyrok WsA w Olsztynie z 17 września 2013 r., sygn. II sA/Ol 436/13, LeX Nr 
1390162:

„W sytuacji, gdy właściwy organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania na środowisko przedsięwzięcia, to nie ma zastosowania art. 44 ust. 2 ustawy z 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
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ponadto, realizacja planowanego przedsięwzięcia innego aniżeli wskazane po-
wyżej, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 
Natura 2000, jeżeli przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 
2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej 
ochrony. tak samo obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzię-
cia na obszar Natura 2000 będzie obligatoryjny jeżeli jego wpływ na środowisko zo-
stanie potwierdzony przez właściwy organ na podstawie art. 96 ust. 1 uooś.

Z kolei, art. 218 poś wymaga udziału społeczeństwa (a więc dopuszcza się rów-
nież na zasadach określonych w uooś organizacje ekologiczne)37 w postępowaniach 
związanych z wydaniem decyzji dotyczącej istotnej zmiany instalacji. chodzi tutaj  
o taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może po-
wodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Udział społeczeństwa jest wymagany również w postępowaniach związanych 
z udzielaniem lub zmianą pozwolenia, które „ma obejmować całość oddziaływań 
na środowisko i zastępować wszelkie pozwolenia sektorowe”38, czyli pozwolenia 
zintegrowanego. chodzi tutaj zarówno o procedurę wydawania pozwolenia zin-
tegrowanego dla nowej instalacji jak i wydania decyzji o zmianie pozwolenia zin-
tegrowanego wynikającej z analizy, jeżeli oddziaływanie instalacji na środowisko 
zmieniło się w stopniu wskazującym na konieczność zmiany pozwolenia w części 
dotyczącej określonych w nim warunków lub wielkości emisji z danej instalacji39.

ponadto, organizacje ekologiczne mogą na podstawie art. 218 poś wziąć udział 
w postępowaniach, gdy w szczególnych przypadkach organ właściwy do wydania 
pozwolenia zintegrowanego w pozwoleniu zintegrowanym zezwala na odstępstwo 
od granicznych wielkości emisyjnych, jeżeli w jego ocenie ich osiągnięcie prowa-
dziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla śro-
dowiska oraz pod warunkiem że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, 
o ile mają one zastosowanie lub gdy zmieniane jest pozwolenie w ten sposób, iż 
udzielane jest wspomniane odstępstwo.

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. skarżąca organizacja ekologiczna 
nie bierze udziału w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, nie jest nim bowiem 
postępowanie zakończone wydaniem wyżej wymienionej decyzji. tym samym stronie skarżącej 
(organizacja ekoligiczna) nie służy odwołanie od tego rozstrzygnięcia na mocy art. 44 ust. 2 
przywołanej ustawy. ewentualną legitymację stowarzyszenia do wniesienia odwołania można 
wówczas rozpatrywać w myśl zasad ogólnych przyjętych dla organizacji społecznych, wynika-
jących z art. 31 k.p.a.”.

37 Zob. Wyrok WsA w poznaniu z 7 maja 2014 r., sygn. IV sA/po 236/14.
38 M. Górski, Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne. [w:] M. Górski (red.), Prawo 

Ochrony Środowiska. Warszawa 2009, s. 231.
39 Art. 218 poś.



ŁUKAsZ DUBIŃsKI284

Udział społeczeństwa wymagany jest również w postępowaniach określonych 
w przepisach ustawy z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfiko-
wanych40 (dalej ustawa GMO), czyli dotyczących GMO rozumianego jako orga-
nizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmienio-
ny w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub 
naturalnej rekombinacji41. Na wstępie warto odnotować, iż ustawa o GMO nie 
określa odrębnego sposobu rozumienia pojęcia organizacji ekologicznej. przyjąć 
więc należy, iż znajduje tu zastosowanie definicja ujęta w poś i uooś42.

Udziału społeczeństwa (a więc i organizacji ekologicznych) zgodnie z art. 29 
ustawy GMO wymaga postępowanie w sprawie wydania zgody na zamknięte użycie 
GMO, czyli każde działanie polegające na modyfikacji genetycznej organizmów lub 
hodowaniu, przechowywaniu, transportowaniu, niszczeniu, usuwaniu lub wykorzy-
stywaniu GMO w jakikolwiek inny sposób, podczas którego są stosowane zabez-
pieczenia, w szczególności w postaci zamkniętej instalacji, pomieszczenia lub innej 
fizycznej bariery, w celu efektywnego ograniczenia kontaktu GMO z ludźmi i środo-
wiskiem. zamierzone uwolnienie GMO do środowiska (art. 3 pkt 3 ustawy GMO).

Warto również zauważyć, iż przywołany powyżej art. 29 ustawy GMO mówiący 
o obowiązkowym udziale społeczeństwa stosuje się zgodnie z art. 36 ust. 1 tej ustawy 
odpowiednio43 w procedurze udzielania zgody na zamierzone uwolnienie GMO do 
środowiska w celach innych niż wprowadzenie do obrotu, co de facto oznacza udzie-
lenie organizacjom ekologicznym uprawnienia do wpływania na każde działanie po-
legające na zamierzonym wprowadzeniu do środowiska GMO albo ich kombinacji, 
bez zabezpieczeń mających na celu ograniczenie kontaktu GMO z ludźmi i środowi-
skiem poza sytuacją, gdy następuje wprowadzanie GMO do obrotu44.

40 t.j. z 12 lutego 2007 r. Dz.U. Nr 36, poz. 233 z późn. zm.
41 przywołana definicja GMO ujęta w art. 3 pkt 2 ustawy GMO stanowi, iż materiał gene-

tyczny GMO jest modyfikowany w szczególności poprzez zastosowanie:
a) technik rekombinacji DNA z użyciem wektorów, w tym tworzenia materiału genetyczne-

go poprzez włączenie do wirusa, plazmidu lub każdego innego wektora cząsteczek DNA wy-
tworzonych poza organizmem i włączenie ich do organizmu biorcy, w którym w warunkach 
naturalnych nie występują, ale w którym są zdolne do ciągłego powielania,

b) technik stosujących bezpośrednie włączenie materiału dziedzicznego przygotowanego 
poza organizmem, a w szczególności: mikroiniekcji, makroiniekcji i mikrokapsułkowania,

c) metod niewystępujących w przyrodzie dla połączenia materiału genetycznego co naj-
mniej dwóch różnych komórek, gdzie w wyniku zastosowanej procedury powstaje nowa ko-
mórka zdolna do przekazywania swego materiału genetycznego odmiennego od materiału wyj-
ściowego komórkom potomnym.

42 Istotna uwaga z punktu widzenia jednego z postawionych pytań interpretacyjnych. 
43 Wyrok WsA w Warszawie z 06.11.2013 r., sygn. IV sA/Wa 1665/13, (op. cit.).
44 przywołano sposób rozumienia przez ustawodawcę uwolnienia GMO do środowiska 

w celach innych niż wprowadzenie do obrotu (art. 3 pkt ustawy GMO).
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ponadto, w związku z faktem, iż ostatnia wspomniana działalność (tj. wprowa-
dzanie produktów GMO45 do obrotu) podlega odrębnej procedurze udzielania ze-
zwolenia, w trakcie której na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 29 ustawy 
GMO również zagwarantowany jest udział społeczeństwa, organizacje ekologicz-
ne mogą uczestniczyć w postępowaniach dotyczących zgodnie z art. 3 pkt 5 usta-
wy GMO zamierzonego uwolnienia do środowiska polegającego na dostarczeniu 
lub udostępnieniu osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, produktu GMO,  
w tym wprowadzenie na rynek w wyniku produkcji lub dopuszczenie do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej polskiej w ramach obrotu handlowego. Zastrzec jed-
nak należy, iż poza określoną tutaj sferą aktywności organizacji ekologicznych po-
zostaje wprowadzanie produktu GMO do obrotu nie należy rozumieć udostępnie-
nia go osobom trzecim, jeżeli ma on być wykorzystany w działaniach zamknięte-
go użycia (art. 3 pkt 5 zd. 2 ustawy GMO).

Udział społeczeństwa został zagwarantowany również46 w procedurze 
udzielania zezwolenia na wywóz za granicę oraz tranzyt47 przez terytorium 
Rzeczypospolitej polskiej produktów GMO (art. 51 ust. 1 ustawy GMO).

2.2. szczególne uprawnienia organizacji ekologicznych

Organizacja ekologiczna może uczestniczyć w postępowaniu wymagającym 
udziału społeczeństwa na prawach strony (art. 44 uooś). Analogicznie więc jak 
w przypadku organizacji społecznej uczestniczącej w postępowaniu administra-
cyjnym na podstawie art. 31 kpa, organizacja ekologiczna nie staje się stroną  
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Wskazać więc należy, iż 
„Działanie na prawach strony oznacza przyznanie uprawnień procesowych, ale 
w zakresie, który nie ingeruje w sferę praw i obowiązków przysługujących stronie 
w sensie materialnoprawnym. Organizacja ekologiczna nie może dysponować tymi 
prawami. Oznacza to, że podmiot działający na prawach strony nie może za skut-
kiem prawnym dokonywać czynności, które są przejawem obowiązywania zasady 

45 produktem GMO jest GMO lub każdy wyrób składający się z GMO lub zawierający 
GMO lub kombinację GMO, który jest wprowadzany do obrotu lub wywożony za granicę bądź 
przewożony tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej polskiej (art. 3 pkt 6 ustawy GMO).

46 chodzi o art. 41 ust. 1 w związku z art. 29 ustawy GMO.
47 chodzi tutaj o procedurę tranzytu pozwalającą na przemieszczanie z jednego do drugie-

go miejsca znajdującego się na polskim obszarze celnym: 1) towarów niekrajowych, niepodle-
gających w tym czasie należnościom celnym przywozowym i środkom polityki handlowej, lub 
2) towarów krajowych w wypadkach określonych w przepisach szczególnych (uchylony art. 97 
ust. 1 pkt 1 ustawy z 22 czerwca 2001 r. Kodeks celny (t.j. Dz.U. 2001 Nr 75 poz. 802) w związku 
z art. 51 ust. 1 ustawy GMO).
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dyspozycyjności.”48. Organizacje ekologiczne nie mogą więc przykładowo wystę-
pować o umorzenie danego postępowania na podstawie art. 105 § 2 kpa49.

Uczestnictwo organizacji ekologicznej w postępowaniu wymagającym udziału 
społeczeństwa zależy zgodnie z art. 44 ust. 1 uooś od przedłożenia zgłoszenia. Brak 
określenia przez ustawodawcę konkretnych wymagań względem tego zgłoszenia 
oznacza, iż powinno ono spełniać wymogi, o których mowa w art. 63 kpa. W zgło-
szeniu powinno zatem znaleźć się co najmniej wskazanie organizacji ekologicznej, 
od której pochodzi, jej adres oraz jej żądanie (tj. zgłoszenie udziału w postępowaniu 
wymagającym udziału społeczeństwa). Zastrzec jednak należy, iż „Brak woli organi-
zacji ekologicznej w opisanym zakresie nie jest brakiem formalnym – wadą pisma , któ-
rą można konwalidować w trybie art. 64 § 2 kpa poprzez wezwanie do usunięcia bra-
ków formalnych pisma w określonym terminie. Brak wniosku jest brakiem merytorycz-
nym a nie formalnym, poza tym art. 63 § 2 kpa określający treść podania, statuuje, iż 
podanie winno zawierać żądanie a więc gdy w podaniu zamieszczono żądanie to wów-
czas można wezwać podmiot je wnoszący do jego sprecyzowania.”50.

Organizacja ekologiczna poza powołaniem się na swoje cele statutowe nie jest 
obowiązana do uzasadniania ww. zgłoszenia. Dodać należy, iż w związku z nowe-
lizacją uooś, organizacja ekologiczna będzie zobowiązana również do wykazania, 
iż prowadzi działalność co najmniej od 12 miesięcy.

Organ w milczący sposób akceptuje akces danej organizacji ekologicznej do 
postępowania wymagającego udziału społeczeństwa. Jak bowiem trafnie zauważył 
WsA we Wrocławiu w wyroku z 27 maja 2010 r.: „Dopuszczenie organizacji eko-
logicznej do udziału w postępowaniu nie wymaga wydania postanowienia. Organ 
prowadzący postępowanie wydaje postanowienie jedynie w przypadku odmowy do-
puszczenia organizacji do udziału w sprawie.”51. przedstawiony pogląd wydaje się 
być pokłosiem treści art. 44 ust. 4 uooś. Wydaje się również, iż zgłoszenie akcesu 
do postępowania, które nie wymaga udziału społeczeństwa nie powinno automa-
tycznie skutkować ww. odmową a „organ powinien rozpoznać żądanie organizacji 
ekologicznej na podstawie art. 31 K.p.a.”52.

Dla porównania, organizacja społeczna uczestnicząca w postępowaniu admini-
stracyjnym wyłącznie w oparciu o reguły określone w kpa jest obowiązana do wy-

48 Wyrok WsA w Bydgoszczy z 8 lutego 2011 r., sygn. II sA/Bd 807/10, Legalis Numer 
497321.

49 Zob. Z. Kmiecik, 2.4.1. Pojęcie uczestników na prawach strony. [w:] Z. Kmiecik, Wszczę-
cie ogólnego postępowania administracyjnego. Lex 2014.

50 Wyrok NsA z 14 listopada 2008 r., sygn. II OsK 1363/07, cBOsA: http://orzeczenia.nsa.
gov.pl/ doc/235F524676.

51 sygn. II sA/Wr 89/10. LeX Nr 674622.
52 tak trafnie W. Federczyk, Organizacja ekologiczna jako uczestnik postępowania admini-

stracyjnego w zakresie ochrony środowiska. Kwartalnik prawa publicznego Nr 3-4/2008. teza 
podana za Lex 103793/2.
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kazania, iż za jej udziałem w danym postępowaniu przemawia interes społeczny. 
ponadto, organizacja społeczna może przystąpić do postępowania administracyj-
nego wyłącznie po uzyskaniu akceptacji ze strony właściwego organu. przy tym, na 
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału  
w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie. Warto jednak na margine-
sie zauważyć, iż brak reakcji organu na wniosek organizacji społecznej o przyłą-
czenie do postępowania administracyjnego (tj. brak wydania właściwego postano-
wienia) poczytuje się w doktrynie jako formę konkludentnej akceptacji akcesu ta-
kiej organizacji do danego postępowania administracyjnego53.

Jeszcze większe różnice pomiędzy sytuacją procesową „zwykłych” organizacji 
społecznych a statusem organizacji ekologicznych pojawiają się w przypadku, gdy 
te podmioty nie są uczestnikami postępowania administracyjnego. Otóż, organi-
zacja społeczna może w takim wypadku zgodnie z art. 35 § 5 kpa tylko za zgodą or-
ganu administracji publicznej przedstawić temu organowi swój pogląd w sprawie, 
wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego. W doktrynie pod-
kreśla się, że może to być „pogląd w sprawie, a nie na sprawę, (…)gdyż to nie organ 
organizacji prowadzi postępowanie. (…) W zajętym stanowisku organizacja wyra-
zić może zarówno poglądy w zakresie stanu prawnego, możliwości interpretacyjnych 
czy kwestii prawnoporównawczych oraz w przedmiocie okoliczności faktycznych 54.

Natomiast, nieobecność organizacji ekologicznej w danym postępowaniu wy-
magającym udziału społeczeństwa zgodnie z art. 44 ust. 2 i 3 uooś, nie tylko nie 
pozbawia jej możliwości wniesienia odwołania od danej decyzji administracyjnej 
ale ponadto przysługuje jej skarga do sądu administracyjnego. W orzecznictwie 
przyjmuje się, iż termin na posłużenie się środkiem zaskarżenia przez „nieobecną” 
organizację ekologiczną upływa wraz z upływem terminu dla tej ze stron, która 
jako ostatnia otrzymała decyzję55.

Wnioski

Organizacje ekologiczne zostały wyposażone w szczególne uprawnienia, które 
pozwalają im na stosunkowo łatwe dołączenie się do postępowania administra-
cyjnego, a w konsekwencji na realizację podstawowego uprawnienia określonego 
w art. 10 kpa, czyli wzięcia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, 

53 Zob. G. Łaszczyca, 2.2. Problem postanowień nieistniejących [w:] G. Łaszczyca, Zażalenie 
w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Zakamycze 2010. Dostęp Lex 2014.

54 A. Gronkiewicz, 4. Organizacja społeczna jako podmiot uczestniczący w sprawie ze wzglę-
du na swoje zadania statutowe. [w:] A. Gronkiewicz, Organizacja społeczna w ogólnym postępo-
waniu administracyjnym. Lex 2012.

55 Wyrok WsA w Warszawie z 19 grudnia 2011 r., sygn. IV sA/Wa 599/11, Legalis Numer 
446781.



ŁUKAsZ DUBIŃsKI288

co obejmuje m.in. wgląd w zebrany materiał dowodowy. Wydaje się, iż dzięki 
temu uprawnieniu organizacje ekologiczne mogą skutecznie kwestionować lub 
popierać (np. poprzez przedstawianie pism czy ekspertyz) inwestycje stanowiące 
przedmiot określonych postępowań administracyjnych. ponadto, organizacjom 
ekologicznym ustawodawca przekazał istotne kompetencje w zakresie wstrzymy-
wania rozstrzygnięć administracji. chodzi tutaj o możliwość wnoszenia środków 
zaskarżenia również w przypadku nieobecności danej organizacji w konkretnym 
postępowaniu.

Z kolei, przedstawiona analiza postępowań, w których mogą brać udział organi-
zacje ekologiczne na zasadach określonych w uooś wyraźnie wskazuje, iż są to po-
stępowania wymagające szczególnej wiedzy merytorycznej (np. dotyczącej GMO). 
Można więc przyjąć, iż celem ustawodawcy było stworzenie ścieżki łatwego dostę-
pu do tzw. postępowań wymagających udziału społeczeństwa tym organizacjom 
ekologicznym, które z racji wyspecjalizowania mogą potencjalnie „wesprzeć” or-
gan podejmujący rozstrzygnięcie w danej sprawie. chodzi o to, iż celem postępo-
wania administracyjnego jest dokładne wyjaśnienia stanu faktycznego (art. 7 kpa) 
możliwie najprostszymi środkami (art. 12 kpa). Wydaje się więc, iż przyznawa-
nie statusu „ekologicznych” organizacjom społecznym jedynie „luźno” związanym 
z ochroną środowiska, jest poglądem nietrafnym. tym samym, przychylam się do 
tych przedstawicieli doktryny, którzy wskazują, iż ochrona środowiska powinna 
być podstawowym celem organizacji ekologicznej, która jest dopuszczana do po-
stępowania administracyjnego na zasadach określonych w uooś.

Wydaje się również, iż superfluum polegające na ujęciu w poś i uooś takiej 
samej definicji organizacji ekologicznej spełnia funkcję eksplikującą, wyjaśniają-
cą oraz wzmacniającą. pogląd ten opiera się na przeprowadzonej analizie usta-
wy GMO. ta ustawa określa rodzaje postępowań, w ramach których organizacje 
ekologiczne mogą uczestniczyć na zasadach określonych w rozdziale czwartym 
(4) uooś, a jednocześnie nie zawiera odrębnej definicji organizacji ekologicznej. 
Można więc przyjąć, że jeżeli w jednym akcie prawnym (ustawa GMO) określone 
zostaną wskazane podstawy do prowadzenia postępowania wg reguł wytyczonych 
w tym drugim akcie (uooś) i to dla podmiotu zdefiniowanego w tym drugim akcie 
(uooś), to przy braku wyraźnych zastrzeżeń ze strony ustawodawcy, należy uznać, 
iż definicja z tego drugiego aktu prawnego (uooś) znajduje zastosowanie w pierw-
szym akcie prawnym (ustawa GMO).

podsumowując więc powyższe zauważyć należy, iż w jednym akcie prawnym, 
który nie zawiera odrębnej definicji organizacji ekologicznej, a który to akt prawny 
należy do szeroko pojętego prawa ochrony środowiska, znajduje zastosowanie de-
finicja organizacji ekologicznej określona w uooś i poś. pamiętając więc o tym, iż 
podstawą prowadzenia prawidłowej wykładni jest uznanie postulatu racjonalnego 
ustawodawcy, a nieodzownym elementem tej racjonalności jest konsekwencja, to 
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uznać należy, iż w razie braku wyraźnych zastrzeżeń ze strony prawodawcy w każ-
dym akcie prawnym regulującym ochronę środowiska znajduje zastosowanie ww. 
definicja organizacji ekologicznej ujęta w poś i uuoś.

* * *

streszczenie: Artykuł koncentruje się na ustaleniu statusu prawnego organizacji ekologicz-
nych w postępowaniach administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. W pierwszej ko-
lejności przedstawiana jest definicja legalna organizacji ekologicznej wraz ze sposobem jej ro-
zumienia w orzecznictwie oraz doktrynie. Następnie analizowane są postępowania, w których 
zdaniem ustawodawcy powinny brać udział organizacje ekologiczne. ponadto, przedstawio-
ne są uprawnienia procesowe organizacji ekologicznych i to w porównaniu z uprawnieniami 
„zwykłych” organizacji społecznych. Analiza pozwala ustalić intencje ustawodawcy co sposo-
bu rozumienia pojęcia organizacji ekologicznych oraz szczególnego charakteru postępowań,  
w których biorą one udział

słowa kluczowe: organizacje ekologiczne, postępowania administracyjne, ochrona środo-
wiska, problemy definicyjne.

summary: This article concentrates on legal position of ecological organisations in admin-
istrative proceedings regarding protection of environment. Firstly, there is shown the legal defi-
nition of ecological organisations and the way of understanding of this definition in jurisdiction 
and legal science. The legal analysis regards also proceedings, in which the ecological organi-
sations should take part. There is also shown a difference between legal position of ecological 
organisation and „traditional” social organisation in an administrative proceeding. The analysis 
shows the intentions of lawmaker concerning the way of understanding of definitione of eco-
logical organisations and the peculiar character of proceedings, in which they tak part.

Keywords: enivironmental organisations, administrative proceedings, protection of envi-
ronment, definition problems.
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Monika Falej

INICJATYWA LOKALNA JAKO FORMA REALIZACJI 
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

LOCAL INITIATIVE AS A FORM OF THE IMPLEMENTATION  
OF THE MUNICIPALITY’S OWN TASKS

Wstęp

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie1 w 2010 
roku wprowadziła wiele oczekiwanych zmian, w tym nową formę współpracy sa-
morządu terytorialnego z mieszkańcami, w postaci inicjatywy lokalnej. Dotyczy 
ona możliwości realizacji zadań wyłącznie należących do gminy. Inicjatywa lokal-
na to szansa na budowanie partnerstwa społeczeństwa i samorządu terytorialnego, 
poprzez wspólne działanie zaspokające potrzeby lokalne.

celem artykułu jest przedstawienie rozwiązania prawnego skierowanego wy-
jątkowo do mieszkańców, którzy mają szansę na realizację zadań samorządu tery-
torialnego we współpracy z gminą zgodnie z prawem.

przy opracowaniu artykułu zastosowano analizę dokumentów, w tym aktów 
prawnych, na mocy których samorząd gminy wprowadza narzędzie, będące im-
pulsem do pobudzenia współpracy jednostek samorządu terytorialnego z społecz-
nością lokalną, budując wspólnotę. przeanalizowano również tzw. dobre praktyki, 
uchwały wprowadzające inicjatywę lokalną w sposób przejrzysty oraz czytelny dla 
mieszkańców podejmujących w tym obszarze aktywność, zawierające kryteria 
oceny wniosków.

W polskich samorządach można obserwować stały deficyt udziału mieszkańców 
w życiu gminy, szczególnie w realizacji jej zadań przez inne podmioty. trudności 
z partycypacją trafnie opisano w jednym z raportów projektu Decydujmy Razem: 

1 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
2010. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm). Została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 12 
marca 2010 r. ustawą z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28 poz. 146), dalej ustawa Opp.
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„(…) współpraca władz lokalnych z mieszkańcami ogranicza się do najmniej wy-
magających form partycypacji, a współdecydowanie i delegowanie należą do rzad-
kości. Władze lokalne nie cenią partycypacji publicznej. Największe poparcie 
przedstawicieli władz lokalnych zyskują te sposoby zarządzania, które polegają na 
samodzielnym podejmowaniu decyzji, a następnie informowaniu o nich miesz-
kańców, ewentualnie ich wyjaśnianiu i uzasadnianiu. polacy rzadko uczestniczą  
w życiu publicznym. Najpowszechniejsza forma partycypacji ma charakter bier-
ny i jest nią poszukiwanie informacji na temat decyzji podejmowanych przez wła-
dze”2. pojawiła się jednak na scenie nowa forma prawna wpływająca na otwar-
tość władz na społeczność i jej zaangażowanie oraz postawę obywatelską zwykłych 
mieszkańców, włączające ich w realizację zadań publicznych.

samorząd gminy, jako wspólnota samorządowa wykonuje zadania publiczne3 
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność4. Zgodnie z ustawą o sam. gmin. 
do zakresu działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie-
zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów5. Natomiast do zadań gminy 
należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, jako zadnie własne. Artykuł 7 
w/w ustawy określa szczegółowy zakres jaki obejmują, w tym sprawy: 1) ładu prze-
strzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 

2 A. Olech, p. sobiesiak-penszko, Partycypacja społeczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. 
Analizy i Opinie 3/2013.

3 W art. 166 ust. 1 Konstytucji wprowadzono pojęcie zadań własnych samorządu terytorial-
nego, które definiuje jako zadania publiczne służące zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorzą-
dowej. Zadanie publiczne jest często używane zamiennie z usługami publicznymi i usługami 
o charakterze użyteczności publicznej. przy czym, tylko te ostatnie doczekały się formalnej 
definicji i uważa się je za pojęcie węższe od zadania publicznego. Brak jest legalnej definicji 
zadania publicznego, określa się najczęściej jako działania administracji publicznej realizowane 
na podstawie obowiązujących przepisów. Natomiast zadanie o charakterze użyteczności pu-
blicznej zdefiniowane jest w ustawie z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym Zadania własne 
gminy, określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspo-
kajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 
Oraz w ustanie z 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej, jako zadania, których celem jest 
bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług 
powszechnie dostępnych.

4 Art. 6 ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 1318, 
z 2014 r. poz. 379), dalej ust. o sam. gmin.

5 W obu tych sprawach nawiązuje do art. 163 i 164 Konstytucji Rp, zgodnie z którymi sa-
morząd terytorialny, jako całość, wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez konstytucję 
lub ustawy dla organów innych władz publicznych, gmina zaś, jako podstawowa jednostka tego 
samorządu, wykonuje wszystkie jego zadania niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego (domniemanie właściwości gminy w sprawach lokalnych). G. Jyż, Z. pławecki, 
A. szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. II., stan prawny: 1 stycznia 2005 r.
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drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczysz-
czania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia  
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunika-
cji; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy społecznej, 
w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pie-
czy zastępczej; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej;  
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony za-
bytków i opieki nad zabytkami; 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 bez-
pieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,  
w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;  
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiek-
tów 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 po-
mocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) pro-
mocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. 
zm.); 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gmina dla wykonania zadania, może tworzyć jednostki organizacyjne, a tak że 
zawierać umowy z innymi podmiotami6, w tym z organizacjami pozarządowymi. 
prawo przewiduje jeszcze jedną grupę podmiotów mogących wykonywać jej zada-
nia. 22 stycznia 2010 roku wprowadzono do ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie7 nowy mechanizm. Zgodnie z zapisem artykułu 19b ust. 1 
ustawy Opp mieszkańcy8 samorządu terytorialnego, na którego terenie zamieszkują, 

6 Zgodnie z art. 9.1 ust. o sam. gmin.
7 Ustawa z 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28 poz. 146).
8 Mieszkańcy gminy, tj. ogół osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na obszarze danej 

gminy. podobnie pojęcie to definiuje art. 16 ust. 1 Konstytucji Rp, mówiąc o ogóle mieszkań-
ców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego. Mieszkańcem gminy jest osoba fizyczna, 
która ma miejsce zamieszkania na terenie gminy. Do takiego wniosku prowadzą przepisy or-
dynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referen-
dum gminnym, przyznające prawo wyborcze (prawo udziału w referendum) osobom stale za-
mieszkującym na obszarze gminy, jak również przepisy o ewidencji ludności wiążące pojęcie 
zamieszkania z zamiarem stałego przebywania w określonej miejscowości, (e. Olejniczak-sza-
łowska, Członkostwo wspólnoty samorządowej. st 1996, Nr 5, s. 4-5).
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otrzymują uprawnienie, dzięki któremu mogą bezpośrednio, bądź za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych9 lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 310 realizo-
wać zadanie publiczne. Mowa jest o tzw. inicjatywie lokalnej, której definicja została 
doprecyzowana w art. 2. ustawy Opp. Rozumie się przez nią formę współpracy jed-
nostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowa-
nia zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. W założeniu jej twórców in-
stytucja ta stanowić ma jeden z kluczowych instrumentów służących systematyczne-
mu wzmacnianiu roli mieszkańców w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym11.

Inicjatywa lokalna jest narzędziem nawiązującym do społecznych komitetów 
gazyfikacji, budowy drogi, itp., które jeszcze niedawno doprowadziły do realizacji 
wielu inwestycji z udziałem mieszańców. Wspólne zaangażowanie osób mieszkają-
cych przy jednej ulicy, w osiedlu może zostać wsparte pomocą gminy12. Inicjatywa 
lokalna łączy się więc bezpośrednio z dwoma wymiarami obywatelskiego zaanga-
żowania w rozwój swojej społeczności. pierwszy wymiar to partycypacja, współ-
udział zwykłych mieszkańców w rządzeniu lokalną wspólnotą. Drugi wymiar to 
aktywność społeczności lokalnych w realizacji zadań publicznych, które odpowia-
dają na zbiorowe potrzeby mieszkańców13. W okresie poprzedzającym ustano-
wienie przedmiotowej procedury strona samorządowa, decydując się na wspiera-
nie przedsięwzięć realizowanych przez społeczność lokalną, w tym wywodzące się  
z niej nieformalne grupy, musiała się liczyć z ich ewentualnym zakwestionowaniem 
przez regionalne izby obrachunkowe (RIO) lub inne organy nadzoru i kontroli legal-
ności podjętych w tym celu działań, jako pozbawionych podstawy prawnej14.

podmiotami inicjatywy lokalnej są strona społeczna i samorząd terytorialny.
Obecnie obywatel może złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do 

jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której ma miejsce zamieszkania 

9 Organizacją pozarządową zgodnie z definicją ustawy Opp, artykułu 3.2. są: 1) niebędą-
ce jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,  
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje 
i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

10 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.

11 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie oraz niektórych innych ustaw. Druk Nr 1727 (16 lutego 2009 r.).

12 Ł. Waszak, p. Masłowski (red.), Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej 
i organizacji pozarządowych. sieć Wspierania Organizacji pozarządowych spLOt, Warszawa 
2012, s. 152-153.

13 A. czarkowska, p. sędziak, K. strycka (red.), Inicjatywa lokalna, krok po kroku. sieć 
Wspierania Organizacji pozarządowych spLOt, Warszawa 2013, s.11.

14 A. Olejniczak, www.ngo.pl stan prawny na: 30 listopada 2014 r.
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lub siedzibę. Wymogiem jest, aby mieszkaniec posiadał pełną zdolność do czyn-
ności prawnych (przy czym, formalnie nie można ograniczać możliwość składania 
wniosku ze względu na wiek, ponieważ mieszkańcem jest się od chwili zamiesz-
kania, i wiek nie ma tu znaczenia). W polskich uwarunkowaniach prawnych oso-
bami uprawnionymi do składania wniosku są tylko osoby, które ukończyły 18 rok 
życia. Wynika to z obowiązku podpisania z wnioskodawcą umowy o wykonanie 
inicjatywy lokalnej. Ma ona charakter cywilnoprawny, a co za tym idzie, strony 
muszą mieć zdolność do czynności prawnych. Należy również podkreślić, że dla 
uznania danej osoby za mieszkańca gminy nie ma znaczenia czas zamieszkiwania 
w gminie15. Mieszkaniec rozumiany jest jako osoba, która mieszka w danym miej-
scu. Oznacza to, że faktyczne tam przebywa i realizuje istotne interesy życiowe np. 
pracuje, posyła dzieci do szkoły, spędza czas wolny.

Ważne jest więc zamieszkanie, a nie zameldowanie oraz pełnoletniość osób chcą-
cych podjąć inicjatywę lokalną, przynajmniej tych, które będą odpowiadać formal-
nie za współpracę z samorządem. takie podejście otwiera możliwości włączenia się 
tych, którzy są związani z daną społecznością i chcą coś w jej obrębie zrobić.

Ustawodawca określił, że z wnioskiem może wystąpić mieszkaniec16 jako grupa 
nieformalna, lub za pośrednictwem podmiotu prawnego, jakim jest stowarzysze-
nie czy fundacja. Organizacji pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy Opp, za pośrednictwem których mieszkańcy mogą złożyć wniosek do 
jednostki samorządu terytorialnego, muszą działać i mieć na jej terenie siedzibę. 
są one pośrednikiem między samorządem gminy a lokalną społecznością. Należy 
pamiętać, gdy dany podmiot składa wniosek w imieniu mieszkańców, wniosko-
dawcy nadal są pod nim podpisują jako strona wnioskująca. Organizacja poza-
rządowa może tę społeczność również reprezentować w dalszych czynnościach, 
wówczas wymaga to pisemnego pełnomocnictwa.

Drugim interesariuszem realizacji inicjatywy lojalnej jest jednostka samorządu 
terytorialnego.

Z uwagi na fakt, że najczęściej podejmowane inicjatywy dotyczą spraw miesz-
czących się w zadaniach gminy, to właśnie ten szczebel samorządu jest stroną za-
angażowaną w realizację inicjatywy lokalnej. Formalnie może to być jednak każdy 
szczebel jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo.

Zakres przedmiotowy realizacji zadań publicznych gminy w formie inicjatywy 
lokalnej jest ograniczony i obejmuje17: 1) przedsięwzięcia dotyczące lokalnej in-
frastruktury, czyli działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej 

15 e. Olejniczak-szałowska, op. cit.
16 Zgodnie z zapisem Rozdziału II Miejsce zamieszkania, art. 25 ustawy z 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121, 827).
17 Art. 19b ustawy Opp.
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w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodocią-
gowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek 
samorządu terytorialnego; 2) działalności charytatywnej, podtrzymywania i upo-
wszechniania tradycji narodowych, działalności na rzecz mniejszości narodowych 
i etnicznych, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji 
wolontariatu; 3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 
1 pkt 14; 4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, turystyki i krajo-
znawstwa; o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19; 5) ochrony przyrody, w tym 
zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18; 6) porządku i bezpieczeństwa 
publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20. Warte podkreślenia jest to, że 
zakres inicjatywy wykracza znacznie poza budowę infrastruktury drogowej i po-
dobne inwestycje. Obejmuje również m.in. zadania związane z kulturą, edukacją, 
szkolnictwem, rozwojem lokalnych wspólnot, upowszechnianiem kultury fizycz-
nej i sportu, ekologii, bezpieczeństwa publicznego i inne. Mogą to być zadania 
organizowane jako wydarzenia jednorazowe, np. festyn, cykliczne, typu zajęcia w 
domu kultury, świetlicy wiejskiej, czy stworzyć coś namacalnego, np. zbudować 
parking, plac zabaw.

Każda inicjatywa musi wpisać się w/w zadania (tab. 1).
Inicjatywa lokalna może obejmować więc wyłącznie realizację niektórych za-

dań publicznych. sposób zakwalifikowania poszczególnych zadań we wnioskach 
i ich wiodący charakter implikują dopuszczalność przeprowadzenia inicjatywy 
lokalnej lub konieczność odmowy jej realizacji. Dlatego inicjatywa lokalna, któ-
rej przedmiot nie mieści się bezpośrednio w obszarze zadań publicznych wymie-
nionych w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
nie może być realizowana. Możliwość skorzystania z instytucji inicjatywy lokalnej 
prawodawca przewidział wyłącznie w stosunku do enumeratywnie wskazanej czę-
ści zadań publicznych z art. 4 ustawy Opp oraz do ich wyznaczonych obszarów. 
Nie uprawnił przy tym właściwych organów jednostek samorządu terytorialne-
go do poszerzania tego katalogu. Dokonując oceny zgodności zaproponowanego 
we wniosku przedsięwzięcia z formalnymi wymogami w zakresie przedmiotu ini-
cjatywy lokalnej, należy przeanalizować rzeczywisty charakter tego przedsięwzię-
cia. Wspomniana świetlica wiejska na przykład może być prowadzona przez gru-
pę emerytowanych pedagogów, którzy pomagać będą podopiecznym przy rozwią-
zywaniu prac domowych, udzielać korepetycji i prowadzić kółka zainteresowań. 
Jeśli tego typu działania będą dominujące, wówczas uznać należy, że placówka taka  
w istocie służyć będzie zadaniu wskazanym w art. 19b ust. 1 pkt 3 ustawy Opp,  
tj. edukacji, oświacie i wychowaniu18.

18 A. Olejniczak, Inicjatywa lokalna, której przedmiot nie mieści się bezpośrednio w obszarze za-
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tabela 1. Katalog zadań, zgodny z art. 4 ustawy o sam. gmin.
Wniosek o inicjatywę lokalną może
dotyczyć (zgodnie z art. 19b ust. 1):

sfery pożytku publicznego –
obszar zadań publicznych wskazanych
w art. 4 ust. 1 (doprecyzowują one punkty z art. 
19bust. 1):

1) działalności, o której mowa w art. 4 
ust. 1 pkt 13, obejmującej 
w szczególności budowę, rozbudowę lub 
remont dróg, kanalizacji, sieci 
wodociągowej, budynków oraz obiektów 
architektury stanowiących własność 
jednostek samorządu terytorialnego

13) działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

2) działalności, o której mowa w art. 4
ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27

3) działalność charytatywna 
4) podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie
 polskości oraz rozwój świadomości
 narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
5) działalność na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego 
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego 
27) promocja i organizacja wolontariatu

3) edukacji, oświaty i wychowania, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14

14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

4) działalności w sferze kultury fizycznej
 i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 
pkt 17 i 19

17) wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej 
19) turystyka i krajoznawstwo

5) ochrony przyrody, w tym zieleni w 
miastach i wsiach, o której mowa w art. 
4 ust. 1 pkt 18

18) ekologia i ochrona zwierząt oraz
 ochrona dziedzictwa przyrodniczego

6) porządku i bezpieczeństwa
 publicznego, o którym mowa w art. 4 
ust. 1 pkt 20

20) porządek i bezpieczeństwo publiczne

Źródło: opracowanie na podstawie publikacji Ł. Waszak, Jak korzystać z inicjatywy lokalnej?”, seria 
3W KLON/JAWOR, Warszawa 2012.

Atutem inicjatywy jest również to, że może być oparta na środkach już przewi-
dzianych do wydatkowania na konkretny cel. Udział mieszkańców może przyczy-
nić się na przykład do rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia.

dań publicznych wymienionych w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie.http://test.beckinfobiznes.pl/inicjatywa-lokalna-ktorej-przedmiot-nie-miesci-sie-bezposrednio-
w-obszarze-zadan-publicznych-wymienionych-w-art-19a-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicz-
nego-i-o-wolontariacie/ (dostęp: 30 stycznia 2015 r.).
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składany przez mieszkańca wniosek, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu 
postępowania administracyjnego19 i nie wymaga żadnej szczególnej formy. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że jego ocena odbywa się na podstawie kryteriów określo-
nych w uchwale organu stanowiącego. Istotne jest przy tym by przy uchwalaniu 
procedur nie przekroczyć uprawnień. Zgodnie z orzeczeniem z 15 grudnia ubie-
głego 2011 roku Wojewódzkiego sądu Administracyjnego we Wrocławiu w spra-
wie uchwały rady miasta, dotyczącej procedury składania wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Rada miasta nie była upraw-
niona do określania w uchwale, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mają tylko „pełnoletni” miesz-
kańcy gminy, bo ustawa Opp mówi jedynie o „mieszkańcach jednostki samorządu 
terytorialnego”20.

Zgodnie z przepisami ustawy, tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków  
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa organ sta-

19 Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 267 z 2014 r. poz. 183).

20 Orzeczenie WsA we Wrocławiu, sygnatura akt: III sA/Wr 570/11. stwierdzono rów-
nież, że nieprawidłowa jest też argumentacja rady dotycząca uprawnienia rady do określenia  
w uchwale elementów treści wniosku. pogląd, że przepis art. 19c ust. 1 UDppiW (dotyczą-
cy wniosku o wykonanie inicjatywy lokalnej) ma charakter szczególny wobec regulacji k.p.a. 
jest błędny – bo art. 19 ust. 1 ustawy odsyła właśnie do k.p.a. W konsekwencji, WsA stwierdził 
nieważność uchwały rady miejskiej w części zaskarżonej przez wojewodę. Wojewoda jako or-
gan nadzoru trafnie przyjął, że akty prawa miejscowego powinny być stanowione w taki spo-
sób, by jedynie uzupełniały przepisy powszechnie obowiązujące wydawane przez inne podmio-
ty. Niedopuszczalne jest więc regulowanie przez organy stanowiące jednostek samorządu tery-
torialnego tego, co już zostało uregulowane ustawowo albo przekraczanie zakresu upoważnie-
nia. Organ nadzoru zakwestionował postanowienie zawarte w § 1 ust. 2 uchwały, zgodnie z któ-
rym uprawnieni do składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjaty-
wy lokalnej są wyłącznie „pełnoletni” mieszkańcy gminy. Wojewoda podkreślił, że rada miej-
ska, tak formułując przepis § 1 ust. 2 uchwały, zmodyfikowała unormowanie zawarte w UDp-
piW, co jest istotnym naruszeniem prawa i uzasadnia wniosek o stwierdzenie nieważności tego 
fragmentu. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zawiera również 
delegacji, na mocy której rada miejska byłaby uprawniona do stanowienia o elementach tre-
ści wniosku – a zostały one określone w załączniku do uchwały. Jak wskazał wojewoda, „usta-
wodawca w przepisie art. 19b ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie przesądził (…), że wniosek o realizację zadania publicznego jest wnioskiem w rozumieniu 
Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że do tego wniosku zastosowanie będą 
miały przepisy k.p.a. o wniosku. przepisy regulujące procedurę administracyjną nie zawiera-
ją natomiast żadnych szczególnych wymagań dotyczących składników wniosku. Wniosek nale-
ży więc traktować niezwykle szeroko.” Rada miasta, wydając zaskarżoną uchwałę, przekroczyła 
więc swoje uprawnienia ustawowe. W skierowanej do sądu skardze wojewoda zakwestionował 
ponadto postanowienia uchwały dotyczące pełnomocnictwa oraz terminów rozpatrywania zło-
żonych wniosków. Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 30 stycznia 2015 r.).
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nowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 19c). szczegółowe kryteria oce-
ny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację 
inicjatywy lokalnej, planowanego przedsięwzięcia. Organ stanowiący ma pew-
ną swobodę w decydowaniu o tym, co będzie konkretnie brane pod uwagę przy 
ocenie propozycji mieszkańców. Organ wykonawczy jednostki samorządu teryto-
rialnego, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oce-
ny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.  
Z tego ujęcia wynika, że w gestii władz samorządowych pozostawiono doprecyzo-
wanie tego, jakiego rodzaju świadczenia będą akceptowane jako wkład własny ze 
strony mieszkańców, określenie terminów składania wniosków oraz formy, jaką 
powinien przyjąć wniosek. Ustawa zezwala zatem na sporą elastyczność w uregu-
lowaniu tej kwestii inicjatywy w poszczególnych samorządach. Należy jednak za-
dać sobie pytanie: jak daleko sięga swoboda samorządowych organów stanowią-
cych w tym zakresie? Wojewoda dolnośląski w wydanym 9 lipca 2013 roku roz-
strzygnięciu nadzorczym odniósł się do tego właśnie problemu21. Rozstrzygniecie 
odnosi się do uchwały rad gmin, regulującej tryb i szczegółowe kryteria oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W § 4 
uchwały zostały wskazane elementy, jakie powinien zawierać taki wniosek, w § 7 
natomiast określono rodzaj powiadamiania o sposobie jego rozpatrzenia (precyzu-
jąc, że wnioskodawca będzie o tym informowany pisemnie). W opinii organu nad-
zoru, te właśnie postanowienia naruszają przepisy prawa. Wojewoda wskazał, że 
zawarta w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie delegacja 
daje organowi stanowiącemu jedynie prawo do dokonania opisu procedury, przy 
pomocy której następuje ocena złożonego wniosku dotyczącego inicjatywy lokal-
nej oraz wskazania, jakie kryteria będą miały zastosowanie przy tej ocenie. Zgodnie  
z art. 19b ust. 2 ustawy, wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicja-
tywy lokalnej stanowi wniosek w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego. Jeżeli więc k.p.a. nie ustanawia żadnych wymogów, jakie tego ro-
dzaju wniosek powinien spełniać, to również rada gminy nie ma prawa do okre-
ślania obligatoryjnych elementów jego treści. Rada wykroczyła także poza swoje 
uprawnienia regulując formę zawiadamiania wnioskodawcy o sposobie załatwie-
nia jego wniosku, ponieważ i te kwestie zostały już unormowane na gruncie prze-
pisów k.p.a. Kodeks stanowi, że sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub 
w formie dokumentu elektronicznego; mogą one też być załatwiane ustnie, jeżeli 
przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.  
W ten sposób powinny zatem być rozpatrywane również wnioski o realizację za-
dania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Organ nadzoru przypomniał 

21 sygn. akt NK-N.4131.124.4.2013.RB. Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 30 
stycznia 2015 r.).
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przy tym, że akty prawa miejscowego, jako znajdujące się niżej niż ustawy w hie-
rarchii aktów prawnych, nie mogą ingerować w postanowienia ustawowe ani być 
z nimi sprzeczne. W związku z przekroczeniem przez radę gminy jej uprawnień 
ustawowych w zakresie regulowania trybu i kryteriów oceny wniosków o realiza-
cję zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wojewoda stwierdził nie-
ważność omawianej uchwały22.

podstawą do rozpoczęcia współpracy w formie inicjatywy lokalnej w danej 
gminie jest fakt podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego o trybie i szczegółowych kryteriach oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego23. szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede 
wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej. Dokument taki 
może zawierać przykładowo wymagania dotyczące wkładu pracy społecznej wnio-
skodawców w realizację inicjatywy lokalnej, rodzaje świadczeń akceptowane jako 
wkład własny – ustawa wymienia pracę społeczną, świadczenia pieniężne lub rze-
czowe24. Jednak to rada ustala w uchwale, które z nich są dopuszczalne w danym 
samorządzie i jaki jest minimalny wymagany poziom partycypacji25; terminy skła-
dania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej. Może być to nieustanny nabór, 
w ramach którego wnioski są rozpatrywane na bieżąco przez organ wykonawczy, 
ale można też przyjąć formę swego rodzaju konkursu, w ramach którego wszystkie 
wnioski muszą wpłynąć w jednym czasie i na podstawie ustalonych kryteriów or-
gan wykonawczy wybiera najlepsze; forma wniosku – uchwała może określić, jakie 
elementy musi zawierać wniosek, może też przyjąć druki formularzy, na których 
wniosek musi być złożony, jeśli ma być rozpatrzony w trybie inicjatywy lokalnej; 
kryteria oceny, do których mogą należeć na przykład: wielkość wkładu mieszkań-
ców w realizację inicjatywy, liczebność grupy wnioskującej o realizację inicjatywy 

22 Źródła: www.rp.pl , http://edzienniki.duw.pl (dostęp: 30 stycznia 2015 r.).
23 Art. 19c. 1 ustawy Opp.
24 praca społeczna może polegać na wykonywaniu pracy umysłowej, np. opracowanie do-

kumentacji projektowej, prowadzenie zajęć, czy fizycznej, uporządkowaniu placu pod inwesty-
cję, specjalistyczne prace budowalne. świadczeniem pieniężnym są wpłaty na rachunek gminy, 
które będą przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia. świadczeniem rzeczowym może 
być na przykład – dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłu-
ży gminie do zrealizowania inwestycji, nagrody w konkursie podczas festynu, ławki do parku, 
zakupione przez inicjatorów.

25 Muszą zostać podane konkretne dane określające ich wkład, takie jak liczba godzin spo-
łecznie przepracowanych na budowie czy wysokość wkładu finansowego. Znajdzie to odbicie 
w treści umowy, budżecie przedsięwzięcia i również jego rozliczeniu. Z tego powodu należy 
zbierając deklaracje poparcia inicjatywy, jednocześnie przyjmować deklaracje każdej z zaintere-
sowanych osób z określeniem wielkości jej osobistego zaangażowania. Jeżeli na rzecz przedsię-
wzięcia zorganizowana zostanie zbiórka publiczna, zgromadzone fundusze należy odprowadzić 
na rachunek Jst, wydatkowanie środków finansowych odbywa się bowiem z konta samorządu.
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czy liczba beneficjentów realizowanego zadania. Kryterium oceny może być rów-
nież sfera, w której zadanie jest realizowane. Dla jednej gminy priorytetem jest 
budowa sieci kanalizacyjnej, dla innej działania edukacyjne. Zgodność inicjatywy 
z priorytetami samorządu, dokumentami strategicznymi może być również kryte-
rium oceny. Oceny wniosku26 dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego. Bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny (uchwalone wcze-
śniej przez organ stanowiący) oraz celowość wniosku z punktu widzenia potrzeb 
społeczności lokalnej. Jeśli uzna, że realizacja wnioskowanego zadania jest potrzeb-
na na danym terenie, zawiera z wnioskodawcą umowę zgodnie z art. 19d. ustawy 
Opp na czas określony o wykonanie inicjatywy lokalnej. Ustawa nie przewiduje 
narzucania wzoru umowy o realizację inicjatywy lokalnej, pozostawiając swobodę 
jej kształtowania stronom na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. W umowie 
powinny zostać opisane m.in. zobowiązania wnioskodawcy, które mogą polegać na 
świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych oraz 
zobowiązania samorządu. Zgodnie z art. 19f. wnioskodawca (mieszkańcy) może 
otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy27 rzeczy 
potrzebne do wykonania inicjatywy lokalnej, (np. sprzęt budowlany potrzebny do 
remontu nawierzchni ulicy albo sadzonki do nasadzeń zieleni). Jeśli rolą samorzą-
du będzie sfinansowanie części realizacji zadania, musi to znaleźć odzwierciedle-
nie w umowie. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, na 
przykład harmonogram prac i kosztorys, opracowują wspólnie organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego z wnioskodawcą (art. 19g.). szczegółowy po-
dział obowiązków przy opracowywaniu tych dokumentów również powinien być 
określony w umowie. Kwestią na którą powinny zwrócić uwagę strony to odpo-
wiedzialność samorządu terytorialnego za niewykonanie zobowiązań zawartych 
w umowie. Jeżeli nie uregulowano w umowie kwestii odpowiedzialności stron za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń wzajemnych, zastosowanie 
znajdują odpowiednie regulacje tytułu 7 Kodeksu cywilnego28.

Umowa realizacji zadania publicznego jest umową przewidującą świadczenia 
wzajemne. Mieszkańcy, wyrażając chęć realizacji danego zadania publicznego, zo-
bowiązują się, w umowie zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, świad-

26 przykład: tychy - Zarządzenie Nr 0151/799/10 prezydenta Miasta w sprawie inicjatywy 
lokalnej bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/6860 w sprawie w sprawie przyjęcia 
procedury prowadzenia spraw w ramach inicjatyw lokalnych, wzoru wniosku oraz karty oceny 
wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

27 W zakresie nieuregulowanym w ustawy Opp do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej 
stosuje się przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121, 
827).

28 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, „tytuł VII wykonanie zobowiązań i skutki 
ich niewykonania”, (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121, 827).



MONIKA FALeJ302

czyć pracę społeczną, a także udzielać różnego rodzaju świadczeń o charakterze 
pieniężnym czy rzeczowym art. 19e. ustawy Opp. samorząd gminy może przeka-
zać na podstawie umowy użyczenia, rzeczy konieczne do realizacji zadania w wy-
niku inicjatywy lokalnej. Jednostka samorządu terytorialnego ma również moż-
liwość dokonywać zakupu rzeczy niezbędnych do realizacji zadania będącego jej 
przedmiotem. Zakres świadczeń i ich wzajemne powiązania wynikać powinny z za-
wartej umowy, w tym z harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania publiczne-
go, ustalonych wspólnie przez stronę samorządową i mieszkańców. Optymalnym 
rozwiązaniem byłoby uregulowanie w umowie konsekwencji nieprawidłowości  
w realizacji poszczególnych zobowiązań. Jeśli umowa nie przewiduje takich zapi-
sów, to – w myśl art. 19h. ustawy Opp obowiązują ogólne zasady Kodeksu cywil-
nego29. W szczególności, jeśli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożli-
we wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, 
druga strona może, według swojego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wy-
nikłej z niewykonania zobowiązania, albo od umowy odstąpić30. Również wów-
czas, gdy jednostka samorządu terytorialnego wypełni swoje świadczenie częścio-
wo, mieszkańcom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wykonanie 
częściowe nie miałoby znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania, albo ze 
względu na zamierzony przez nich cel umowny31.

Należy podkreślić, że przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie przekazuje 
wnioskującym mieszkańcom lub organizacjom dotacji, czyli środków pieniężnych. 
Uczestniczy w inny sposób, m.in. rzeczowo, organizacyjnie. Jeśli rolą samorządu  
w ramach realizacji inicjatywy lokalnej będzie zabezpieczenie wkładu finansowe-
go, to nie trafi on do wnioskodawców, tylko będzie wydatkowany bezpośrednio 
przez organ wykonawczy zgodnie z prawem zamówień publicznych. Oznacza to 
jednak, że władze lokalne muszą przewidzieć w swoim budżecie środki na realiza-
cję takich zadań. ponieważ trudno jest z wyprzedzeniem zaplanować, z jakimi ini-
cjatywami mogą zgłosić się mieszkańcy i jak kosztownymi, możliwe że w praktyce 
inicjatywy takie będą realizowane dopiero w kolejnym roku budżetowym. W ta-

29 Do elementów przedmiotowo istotnych tej umowy zaliczyć należy przede wszystkim: 
(1) treść realizowanego przez podmioty współdziałające zadania publicznego oraz (2) podział 
pracy pomiędzy te podmioty (wielkość i rodzaj wkładu pracy społecznej wnioskodawcy oraz 
ich świadczeń rzeczowych i pieniężnych, a także wielkość i rodzaj wsparcia udzielonego przez 
organy j.s.t.).

30 A. Olejniczak, Odpowiedzialność jednostki samorządu terytorialnego za niewykonanie zo-
bowiązań zawartych w umowie w sprawie inicjatywy lokalnej. data publikacji: 2 września 2011 r., 
źródło: http://www.ekspertbeck.pl/odpowiedzialnosc-jednostki-samorzadu-terytorialnego-za-
niewykonanie-zobowiazan-zawartych-w-umowie-w-sprawie-inicjatywy-lokalnej/ (dostęp: 30 
stycznia 2015 r.).

31 A. Olejniczak, op. cit.
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kim przypadku warto wypracować system, w którym mieszkańcy będą mieli szan-
se zgłosić swe inicjatywy przed ostatecznym uchwaleniem budżetu, tak, aby moż-
na było w nim uwzględnić wydatki związane z inicjatywami. Może on polegać 
na wyznaczeniu w uchwale rady terminu na zgłaszanie takich inicjatyw na tyle 
wcześnie by ich konsekwencje finansowe uwzględnić w budżecie na kolejny rok. 
Inną możliwością jest zaplanowanie środków na lokalne inicjatywy w poszczegól-
nych działach budżetu: transport i łączność (drogi), oświata i wychowanie, kultura  
i ochrona dziedzictwa narodowego, bez przypisywania ich do konkretnych zadań. 
Można też zaplanować w budżecie rezerwę celową na realizację inicjatyw lokal-
nych, którą uruchamiał będzie organ wykonawczy w przypadku decyzji o realiza-
cji inicjatywy. to ostatnie rozwiązanie wydaje się najbardziej elastyczne i najlepiej 
dostosowane do specyfiki tej formy realizacji zadań publicznych.

Ministerstwo pracy i polityki społecznej wraz z partnerami32 wypracowało 
rekomendowany wzorzec minimalny w zakresie stosowania inicjatywy lokalnej: 
wskazanie, w ogólnie dostępnym ogłoszeniu, jakie zadania publiczne, które mogą 
być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej; organ inicjując tę formę współ-
pracy powinien szczegółowo określić pożądaną liczbę godzin do przepracowania 
społecznie przez mieszkańców, a także wysokość ewentualnego wkładu finanso-
wego; publiczne udostępnienie (np. poprzez stronę internetową urzędu) infor-
macji o przykładowych, wzorcowych inicjatywach lokalnych już zrealizowanych, 
aby mieszkańcy mogli lepiej zrozumieć, jakich projektów inicjatywa lokalna może 
dotyczyć i na czym dokładnie polegać może ich wkład do tych projektów; okre-
ślenie jednolitego wzoru formularza, na którym składany jest wniosek o wykona-
nie inicjatywy lokalnej albo określenie minimalnego jego zakresu; przekazywanie 
mieszkańcom informacji o przykładowych, wzorcowych inicjatywach lokalnych 
już zrealizowanych, aby mieszkańcy mogli lepiej zrozumieć, jakich projektów ini-
cjatywa lokalna może dotyczyć i na czym dokładnie polegać może ich wkład do 
tych projektów.

Wdrażaniu mechanizmu przygląda się również parlamentarny Zespołu ds. 
Współpracy z Organizacjami pozarządowymi, który analizował, czy wprowadze-
nie takiej formy prawnej do ustawy Opp osiągnął zamierzony efekt33.

32 partnerzy to Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolska szkoła Administra-
cji publicznej Uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie, realizujący projekt pt.: „Wzmocnie-
nie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządo-
wymi jako realizatorami zadań publicznych” od stycznia 2014 r., a jego zakończenie jest zapla-
nowane na czerwiec 2015 r. projekt jest realizowany w ramach priorytetu 5.4.1 programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany przez Unię europejską ze środków euro-
pejskiego Funduszu społecznego. Źródło http://www.mechanizmywspolpracy.pl/ (dostęp: 30 
stycznia 2015 r.).

33 Biuletyn parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowymi, 
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zakończenie

Wspólnoty lokalne, w których funkcjonują skuteczne partnerstwa, wygrywa-
ją. Inicjatywa lokalna jest takim partnerstwem. Uruchamia procesy rozwojowe, 
które pozwalają im na szybszy rozwój, łagodzenie problemów, zaspokajanie po-
trzeb, innowacyjność, wykorzystanie zasobów i potencjału. Inicjatywa integruje 
społeczność i również tworzy duży kapitał społeczny: umiejętność współpracy 
różnych partnerów, zaufanie wobec siebie, dobra, obywatelska postawa liderów 
społecznych. Zainwestowany w partnerstwa wysiłek, dostosowanie prawa lokalne-
go w tym zakresie, mądre towarzyszenie im w rozwoju, to gwarancja sukcesu. Nie 
wolno jednak wykorzystywać stworzonej marki partnerstwa do partykularnych, 
grupowych czy partyjnych interesów. partnerstwo to dobro wspólne mieszkańców, 
każde manipulowanie nim prowadzi do zachwiania zaufania samych partnerów 
wobec siebie i społeczności wobec partnerstwa34. Kluczowym punktem inicjatywy 
jest również osoba lidera, który będzie rozmawiał, zachęcał i poprowadzi grupę 
mieszkańców. Władze mogą wesprzeć wspólnotowe myślenie mieszkańców, pro-
ponując podjęcie inicjatywy opartej na środkach skierowanych na potrzeby gminy, 
jednak z możliwością określenia istotnych szczegółów. Rola propagowania inicja-
tywy może również przypaść radzie osiedla, pod warunkiem, że tekowe w dennej 
gminie funkcjonują lub sołectwom.

Nowość wprowadzona do ustawy polega właśnie na tym, iż w ramach inicjaty-
wy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkret-
nego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Osoby zainte-
resowane inicjatywą muszą włożyć w jej realizację własną pracę, mogą również 
zadeklarować wkład rzeczowy lub finansowy. coś, co przerasta możliwości oby-
wateli i nie znajduje pełnego pokrycia w budżecie samorządu, może zostać zre-
alizowane przy połączeniu ich wysiłków. Jest to niewątpliwie skuteczny sposób na 
pobudzanie społecznego zaangażowania, zainteresowany widzi bowiem konkret-
ną korzyść z wniesionej pracy.

prezentowany mechanizm nie jest jeszcze popularny w polsce. Dane staty-
styczne, zbierane przez Departament pożytku publicznego35 pokazują, że cho-
ciaż inicjatywa lokalna pojawiła się w systemie prawnym już cztery lata temu, na-
dal nie jest popularnym sposobem realizacji partnerstwa publiczno-społecznego. 

lipiec 2014, źródło: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/senat/zespoly/
ngo/1407.pdf (dostęp: 30 stycznia 2015 r.).

34 Ł. Waszak, p. Masłowski (red.), Poradnik modelowej współpracy administracji publicz-
nej i organizacji pozarządowych. sieć Wspierania Organizacji pozarządowych spLOt, Warsza-
wa 2012, s. 184.

35 M. Dobranowska-Wittels, Inicjatywa lokalna mało popularna. źródło: http://wiadomosci. ngo. 
pl / wiadomosci/998496.html (dostęp: 30 stycznia 2015 r.).
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W 2010 roku w całej polsce złożono 858 wniosków, z czego 622 zrealizowano.  
W 2011 r. było ponad 500 wniosków, z tego 450 zakończyło się podpisaniem 
umów. W 2012 r. złożono 480 wniosków, 343 umowy, a w 2013 roku 730 wnio-
sków i ponad 500 umów. Z roku na rok przybywa samorządów, które dostrzegając 
jego wartość decydują się na jego wdrożenie. Zdaniem dyrektora Departamentu 
pożytku publicznego Mpips Krzysztofa Więckiewicza „ta mała popularność ini-
cjatywy lokalnej nie wynika jednak z tego, że wiąże się ona ze skomplikowaną pro-
cedurą, ale przede wszystkim z tego, że brakuje kultury organizacyjnej i aktywno-
ści społecznej. Aby inicjatywa lokalna zadziałała, potrzebny jest także pewien wy-
siłek po stronie administracji lokalnej. tutaj również są braki”36. Warto podkre-
ślić, że aktywna postawa władz, gmina zdolna do korzystania z inicjatywy lokal-
nej, zachęcająca do współpracy i gotowa do zderzenia różnych opinii oraz pomy-
słów może przynieść gminie i jej mieszkańcom sukces, poszerzenie realizacji za-
dań własnych, czy też ich uzupełnienie.

* * *

streszczenie: samorząd terytorialny realizuje zadania na rzecz społeczności lokalnej, za-
spakajając jej potrzeby. Może je wykonywać samodzielnie, zlecać innym instytucjom, organi-
zacjom pozarządowym. Dzięki nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie w 2010 roku, samorząd gminny ma możliwość realizować własne zadania również 
z mieszkańcami. Mechanizm ten zwany inicjatywą lokalną, określa ramy w jakich samorząd 
gminy może współpracować, jakie muszą być spełnione warunki przez podmioty uczestniczące 
w przedsięwzięciu. Zostały również określone zadania, które można dzięki w tej formie współ-
pracy realizować. Ustawodawca ograniczył stosowanie inicjatywy lokalnej tylko do wymienio-
nych zadań w ustawie. Realizacja inicjatywy opiera się na partnerskiej pozycji stron. Wszelkie 
ustalenia zawarte w umowie, harmonogramie i zakresie prac wymagają od stron zaangażowa-
nia. Od strony społecznej może polegać na pracy społecznej, wkładzie rzeczowym lub finan-
sowym, natomiast samorząd może wnieść wkład rzeczowy, jak też finansowy. Idea inicjatywy 
lokalnej może przysłużyć się do pobudzenia aktywności społecznej, budowania partnerskich 
relacji mieszkańców z jednostkami samorządu terytorialnego, jak też lepszej realizacji zadań 
własnych samorządu, opartej na oddolnej wiedzy i inicjatywie. coraz częściej samorząd tery-
torialny aktywnie poszukuje nowych rozwiązań problemów, które pojawiają się na styku kon-
taktów i współpracy z sektorem obywatelskim. Władze lokalne świadomie edukują się w tej 
problematyce, by następnie planować i stosować zróżnicowane narzędzia wspierające rozwój 
społeczny. Aby inicjatywa lokalna zadziałała, potrzebny jest także pewien wysiłek po stronie 
administracji lokalnej. Aktywna postawa władz, gmina zdolna do korzystania z inicjatywy lo-
kalnej, zachęcająca do współpracy, gotowa do zderzenia różnych opinii oraz pomysłów może 
przynieść samorządowi i jego mieszkańcom sukces.

słowa kluczowe: samorząd terytorialny, społeczność lokalna, organizacje pozarządowe, sa-
morząd gminny, inicjatywa lokalna, współpraca, wspólnota samorządowa, zadania samorządu.

36 M. Dobranowska-Wittels, Inicjatywa lokalna mało popularna. źródło: http://wiadomosci 
.ngo. pl/ wiadomosci/998496.html (dostęp: 30 listopada 2014 r.).
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summary: The local government carries out various tasks for the local community, satis-
fying its needs. It may perform the tasks by itself or outsource to other institutions and non-
governmental organizations. With the amendment of the public Benefit and Volunteer Work 
Act in 2010, the municipal government has the opportunity to perform its own tasks with the 
locals. This mechanism is known as the local initiative. It provides a set of regulations which 
the local government must obey. It also specifies the conditions that must be met by the entities 
participating in the project. The tasks that can be performed thanks to this form of cooperation 
have also been specified. The legislator has limited the use of the local initiative only to the tasks 
mentioned in the act. The implementation of the initiative is based on the partnership of the 
participating parties. All the arrangements and findings contained in the program, schedule 
and scope of work require all the parties to engage in the work. The local government can make 
a kind or a financial contribution, whereas the public can provide social work, or also a kind or a 
financial contribution. The idea of the local initiative can serve to stimulate social activities and 
it can make residents build partnerships with local government units. It can also provide the 
better implementation of the local government’s own tasks, based on the bottom-up knowledge 
and initiative. More and more frequently, the local government is actively seeking new solutions 
to problems that arise because of the contacts and cooperation with the civil sector. Local au-
thorities deliberately educate themselves on the issues. Later, they can plan and apply different 
tools to support social development. to make the local initiative work, the local administration 
also needs to make an effort. The factors that can bring success to the local government and the 
citizens are: the active attitude of the authorities and the municipality that is able to use the local 
initiative and encourages collaboration. What is important, the municipality must also be ready 
to crash different opinions and ideas.

Keywords: the local government, the local community,  non-governmental organiza-
tions,  municipal government,  the local initiative,  community self-government, self-govern-
ment tasks.



NADZÓR NAD stOWARZYsZeNIAMI W NOWeLIZAcJI UstAWY... 307

Adam Poszewiecki,  
Marta Poszewiecka

NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI W NOWELIZACJI 
USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

SUPERVISION OF THE ASSOCIATIONS IN THE AMENDMENT  
TO THE 1989 ASSOCIATION ACT 

prawo do stowarzyszania się jest jednym z podstawowych aspektów dla funk-
cjonowania współczesnego państwa demokratycznego oraz społeczeństwa oby-
watelskiego1. Nie jest możliwe wyobrażenie sobie nowoczesnego państwa i spo-
łeczeństwa, w którym zakazane byłoby nieskrępowane stowarzyszenie się jego 
obywateli. Rzeczpospolita polska w swojej historii doświadczyła okresu, w którym 
prawo do zrzeszania się było znacznie ograniczone. symptomatyczne jest więc, 
że jednym z pierwszych aktów prawnych uchwalonych na fali przemian demo-
kratycznych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudzieste-
go wieku była właśnie ustawa „prawo o stowarzyszeniach”2. podobny proces miał 
miejsce we wszystkich państwach, które doświadczyły transformacji ustrojowej, 
na przykład na słowacji.

prawo do stowarzyszania się zagwarantowane zostało także przez normy kon-
stytucyjne. Konstytucja Rzeczpospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r.3 Zgodnie 
z art. 12 Konstytucji, Rzeczpospolita polska zapewnia wolność tworzenia i dzia-
łania związków zawodowych, organizacji społeczno- zawodowych rolników, sto-
warzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz funda-
cji. Z kolei art. 58. umiejscowiony w rozdziale „Wolności, prawa i obowiązki czło-
wieka i obywatela” gwarantuje, że każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. 
Jednocześnie zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne  
z Konstytucją lub ustawą. prawo do zrzeszania się gwarantują także liczne akty pra-

1 I. palúš, Štátne právo Slovenskej Republiky. Koszyce 2010, s. 157.
2 Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855, t.j., 

z późn. zm.).
3 Konstytucja Rzeczpospolitej polskiej (Dz.U. z 1997 Nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
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wa międzynarodowego, przede wszystkim europejska Konwencja praw człowieka 
i podstawowych Wolności.4

Na gruncie prawa polskiego podstawowymi formami prawnymi zrzeszania się 
obywateli są stowarzyszenie i stowarzyszenie zwykłe. Zgodnie z brzmieniem art. 2 
ust. 1 ustawy prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samo-
rządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Jak wskazuje doktryna 
prawa cywilnego, stowarzyszenia mają więc charakter podmiotów korporacyj-
nych5 – opartych o instytucję członkostwa, które musi być dobrowolne (nikt nie 
może być członkiem stowarzyszenia wbrew swojej woli). Jedną z istotniejszych 
cech stowarzyszeń jest ich samorządność. pojęcie samorządności bardzo trafnie 
określono w wyroku sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 kwietnia 2013 r., sygnatu-
ra akt I Aca 1294/12, zgodnie z którym samorządność stowarzyszeń oznacza 
swobodę w kształtowaniu struktury organizacyjnej, określania kryterium człon-
kostwa, wyznaczania sobie zadań, przyjmowania dowolnych (w ramach prawa) 
metod funkcjonowania, w intensywności podejmowanej działalności, w obsadza-
niu przez konkretne osoby stanowisk we władzach czy wreszcie w podejmowaniu 
decyzji o rozwiązaniu.6 słuszna jest jednak uwaga p. sarneckiego, zgodnie z którą 
samorządność stowarzyszeń polega w istocie na tym, co ust. 2 cytowanego wyżej 
artykułu określa jako ich samodzielność.7

samorządność czy też samodzielność działalności stowarzyszenia nie ozna-
cza jednak całkowitej dowolności w ich działalności. podobnie jak ma to miejsce  
w przypadku działalności na przykład jednostek samorządu terytorialnego, cho-
ciaż te są podmiotami prawa publicznego a przynależność do nich jest obowiąz-
kowa, ustawa prawo o stowarzyszeniach przewiduje środki nadzoru nad działal-
nością stowarzyszeń.

pojęcie nadzoru przynależy do doktryny prawa administracyjnego. Zgodnie  
z zaakceptowanym poglądem, przez nadzór rozumie się prawo organu administra-
cji publicznej do sprawdzania działalności innych jednostek (kontrola) wraz z moż-
liwością wiążącego wpływania na organy czy instytucje nadzorowane. Organ nadzo-
rujący dla skuteczności swoich kompetencji nadzorczych musi być wyposażony w 
stosowne uprawnienia, określane jako środki nadzoru. Dzielą się one na środki od-
działywania merytorycznego oraz na środki oddziaływania personalnego.8

W ciągu 26 lat obowiązywania ustawy prawo o stowarzyszeniach objawiły się 
pewne problemy i niedoskonałości w funkcjonowaniu tej ustawy. stąd też pojawiła 

4 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 Nr 61 poz. 
284 z późn. zm.).

5 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa 2007, s. 197.
6 Wyrok sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 kwietnia 2013 r., sygnatura akt I Aca 1294/12.
7 p. sarnecki, Komentarz do art. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. sIp Lex.
8 M. Wierzbowski (red.) i inni, Prawo administracyjne. Warszawa 2002, s. 99.



NADZÓR NAD stOWARZYsZeNIAMI W NOWeLIZAcJI UstAWY... 309

się potrzeba znowelizowania tego aktu prawnego, tak by usunąć istniejące wątpli-
wości interpretacyjne. Inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie podjął prezydent 
Rzeczpospolitej polskiej. Kwestią niezwykle istotną jest fakt, że prezydencka ini-
cjatywa ustawodawcza jest efektem dialogu władz publicznych z przedstawiciela-
mi środowiska organizacji pozarządowych. Dyskusja nad koniecznością noweliza-
cji prawa o stowarzyszeniach pojawiła się na portalu organizacji pozarządowych 
www.ngo.pl, zaś aktywny udział w przygotowaniu projektu brała Ogólnopolska 
Federacja Organizacji pozarządowych.

W dniu 17 grudnia 2014 r. projekt nowelizacji ustawy prawo o stowarzysze-
niach (druk Nr 3019) wpłynął do laski marszałkowskiej. 18 grudnia 2014 r. pro-
jekt nowelizacji skierowany został do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmu.  
W dniu 18 stycznia 2015 r. podczas 84 posiedzenia sejmu VII Kadencji odbyło się 
pierwsze czytanie, podczas którego projekt skierowano do prac w Komisji polityki 
społecznej i Rodziny oraz Komisji sprawiedliwości i praw człowieka.9

Jedną z istotniejszych kwestii, które zmienić ma nowelizacja jest kwestia nad-
zoru nad stowarzyszeniami. Rozwiązania przyjęte w obecnie obowiązującej usta-
wie okazały się w praktyce nieprecyzyjne. Dotyczy to zwłaszcza zakresu nadzoru 
organu nadzorującego nad stowarzyszeniami. Dotychczasowy kształt tej regulacji 
nie określał, w przeciwieństwie np. do nadzoru państwa nad samorządem teryto-
rialnym kryterium nadzoru. Art. 25 ustawy prawo o stowarzyszeniach wskazuje 
jedynie, że organ nadzorujący ma prawo żądać dostarczenia przez zarząd stowa-
rzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków 
(zebrania delegatów), oraz ma prawo żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych 
wyjaśnień. pewną wskazówką co do zakresu nadzoru jest w obecnie obowiązu-
jącym stanie prawnym art. 28 ustawy prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z któ-
rym środki nadzoru w nim określone mogą być zastosowane tylko w przypadku 
stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza 
postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2. takie roz-
wiązanie jest jednak dalece niesatysfakcjonujące.

Zauważyć należy, że art. 171 Konstytucji Rp precyzyjnie wskazuje, że działal-
ność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalno-
ści, o tyle analogicznego zapisu brak w przypadku nadzoru organów administra-
cji publicznej nad stowarzyszeniami. stwarza to podwójną niepewność - jest nie-
zwykle dyskusyjne z punktu widzenia działalności stowarzyszeń, powoduje bo-
wiem niebezpieczeństwo nieograniczonej ingerencji organu nadzoru w działal-
ność stowarzyszenia, z drugiej strony stwarza niepewność co do zakresu nadzoru 
dla organów nadzorczych, którymi zgodnie z obecnie obowiązująca ustawa prawo  

9 przebieg procesu legislacyjnego oraz tekst projektu ustawy można śledzić na stronie inter-
netowej http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/przebiegproc.xsp?nr=3019.
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o stowarzyszeniach są, zgodnie z art. 8 ust. 5: wojewoda właściwy ze względu na 
siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jed-
nostek samorządu terytorialnego, starosta (prezydent miasta na prawach powia-
tu) właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad in-
nymi stowarzyszeniami.

projekt ustawy usuwa tę niepewność poprzez wskazanie, że organ nadzorują-
cy wykonuje swoje uprawnienia wyłącznie w zakresie zgodności działania stowa-
rzyszenia z przepisami prawa i postanowieniami statutu.10 Za kryterium nadzoru 
sprawowanego przez organy administracji publicznej nad stowarzyszeniami przy-
jęto kryterium legalności, przy czym środki nadzorcze mogą zostać zastosowane 
nie tylko w przypadku naruszenia przez stowarzyszenie przepisów prawa lecz tak-
że w przypadku naruszenia przez stowarzyszenie postanowień własnego statutu. 
Rozwiązanie takie jest ze wszech miar pożądane i słuszne. W ocenie autorów or-
gany administracji publicznej nie powinny mieć uprawnień do nadzoru nad go-
spodarką finansową stowarzyszenia czy też ingerencji w bieżącą jego działalność.

tak szeroka ingerencja może godzić w zasadę samorządności (samodzielności) 
stowarzyszeń. samo istnienie nadzoru nad stowarzyszeniami jest ograniczeniem ich 
samodzielności, jednak należy mieć na uwadze brzmienie art. 31 ust. 3 Konstytucji 
Rp, zgodnie z którym ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wol-
ności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 
bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw 
innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Doktryna 
prawa konstytucyjnego art. 31 ust. 3 Konstytucji Rp określa niekiedy jako „test pro-
porcjonalności”.11 przyjęcie za granice nadzoru przepisów prawa oraz statutu bez 
wątpienia nie jest ograniczeniem sprzecznym z ustawą zasadniczą.

projekt ustawy prawo o stowarzyszeniach porządkuje także sytuacje, w których 
organ nadzorujący uprawniony jest do podjęcia ingerencji. Zgodnie z brzmieniem 
znowelizowanego art. 25, w ust. 2 określono, że organ nadzorujący ma prawo  
w wyznaczonym terminie żądać: 1) dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia od-
pisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów); 2) niezbędnych 
wyjaśnień od władz stowarzyszenia. Zmiana ta w stosunku do regulacji obecnie 
obowiązującej ma charakter „kosmetyczny”. Istotnym ograniczeniem dla organu 

10 tak: Art. 1 pkt 15 projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo o stowarzyszeniach oraz 
niektórych innych ustaw, druk sejmowy Nr 3019.

11 Zob. „Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach try-
bunału Konstytucyjnego”, http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/Zestawienie_
tez_dotyczacych_zasady_proporcjonalnosci_w_zakresie_pawa_publicznego.pdf (dostęp: 10 
kwietnia 2015 r.) i powołane tam orzecznictwo.
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nadzoru jest wprowadzona w ust. 3 znowelizowanego art. 25 konieczność uzasad-
nienia żądania zachowań określonych w ustępie 2. przepis ten nie precyzuje jed-
nak zakresu i wymogów co do treści takiego uzasadnienia. Może to powodować 
pewne wątpliwości interpretacyjne, jednakże mając na względzie wykładnię funk-
cjonalną i celowościową, wskazać należy, że uzasadnienie takie powinno określać 
przepisy prawa lub statutu stowarzyszenia, których badanie będzie istotą zastoso-
wania środka nadzoru przez właściwy organ.

Nowelizacji ulec ma także art. 26 ustawy prawo o stowarzyszeniach.12 Zgodnie 
z brzmieniem projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach, w ra-
zie niezastosowania się stowarzyszenia do wymagań określonych w art. 25 ust. 2 
sąd, na wniosek organu nadzorującego może nałożyć grzywnę w wysokości jed-
norazowo nie wyższej niż 5.000 zł. sąd może zwolnić od grzywny, jeżeli po jej 
wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do wymagań organu nad-
zorującego. stowarzyszenie, w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie 
od grzywny.

projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach wprowadza także 
zmiany do art. 28. Zmiana ta jest konsekwencją wprowadzenia nowych jednostki 
redakcyjnej, art. 10a, regulującego kwestie statutowe - powoływania, funkcjono-
wania i likwidacji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń. po zmia-
nach cytowany artykuł ma uzyskać brzmienie: „W razie stwierdzenia, że działal-
ność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu  
w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 10a ust. 1 i 3, organ nadzorujący, 
w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić 
o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzy-
szenia, wystąpić do sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29”.

sam artykuł 29, określający możliwe do zastosowania środki nadzoru ma po-
zostać niezmieniony. Organem kompetentnym do zastosowania przewidzianych  
w tym przepisie środków pozostaje sąd (sąd rejestrowy). Zauważyć przy tym na-
leży, że sąd w dalszym ciągu nie będzie określony jako organ nadzorujący, chociaż 
de facto będzie pełnił taką funkcję. Jak słusznie wskazuje p. suski, w tradycyjnym 
ujęciu pojęcie nadzoru odnosi się do działań podejmowanych przez organy wła-
dzy administracyjnej, co powoduje, że czynności sądowe nie powinny być zaliczo-
ne do czynności nadzorczych. czynności określone w art. 29, 31 i 41 ustawy prawo 
o stowarzyszeniach są czynnościami nadzorczymi, choćby ze względu na umiej-
scowienie ich w rozdziale dotyczącym nadzoru, jak również ze względu na charak-
ter przepisów, stanowiących podstawę wydawania rozstrzygnięć nadzorczych.13

12 Art. 1 pkt. 16 projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo o stowarzyszeniach oraz niektó-
rych innych ustaw, druk sejmowy Nr 3019.

13 p. suski, Stowarzyszenia i fundacje. Warszawa 2005, s. 249.
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Zmianie ulec ma także art. 30 i 31 ustawy prawo o stowarzyszeniach. Jak wska-
zuje uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach. 
Zmiana ust. 1 art. 30 obejmuje określenie czasu, na który możliwe jest powołanie 
przez sąd kuratora dla stowarzyszenia na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Z ko-
lei ust. 2 art. 30 przewiduje, że kurator jest obowiązany do zwołania walnego zebra-
nia członków (zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu wyboru zarządu. Do cza-
su wyboru zarządu, kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych 
wymagających bieżącego załatwienia. sąd może przedłużyć ustanowienie kuratora 
na okres nieprzekraczający kolejnych 6 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły 
zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony.

projekt nowelizacji ustawy prawo o stowarzyszeniach zmienia także brzmie-
nie art. 31 ustawy prawo o stowarzyszeniach. przepis ten dotyczy środka nadzoru 
w postaci uprawnienia sądu do rozwiązania stowarzyszenia. W obecnie obowią-
zującym stanie prawnym sąd na wniosek organu nadzorującego wydaje postano-
wienie o rozwiązaniu stowarzyszenia, w razie gdy liczba członków stowarzysze-
nia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych do jego założenia (pięt-
nastu) lub gdy stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie 
ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok. projekt zmian  
w art. 31 ustawy prawo o stowarzyszeniach rozszerza krąg podmiotów upraw-
nionych do złożenia wniosku o rozwiązanie stowarzyszenia o sam sąd, działają-
cy z urzędu, ustanowionego kuratora, organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia. 
Rozwiązanie przez sąd stowarzyszenia będzie możliwe wtedy gdy, liczba człon-
ków stowarzyszenia utrzymuje się poniżej liczby członków wymaganych do jego 
założenia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub gdy stowarzyszenie nie posiada 
przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie 
nie dłuższym niż 12 miesięcy. słuszne jest wskazanie czasu, który jest wymagany 
do rozwiązania stowarzyszenia w przypadku, gdy liczba obecnych członków jest 
mniejsza, niż liczba przewidziana do jego założenia. Obecnie istniejący stan praw-
ny pozostawiał w tym względzie zbyt duży zakres uznania dla sądu, co było dys-
kusyjne chociażby ze względu na konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa 
prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji Rp. Na marginesie tych uwag wskazać 
trzeba, że projekt ustawy prawo o stowarzyszeniach zmienia liczbę osób niezbęd-
nych do założenia stowarzyszenia z piętnastu do siedmiu.

prezydencki projekt nowelizacji ustawy prawo o stowarzyszeniach przewiduje 
szereg innych zmian, niektórych wręcz o charakterze rewolucyjnym, których omó-
wienie wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Należy sobie jednak zdawać 
sprawę, że przed projektem przedstawionym przez prezydenta Rp a obowiązującą 
nowelizacją ustawy prawo o stowarzyszeniach droga jest jeszcze daleka. Wpływ 
na to mają dwie okoliczności - pierwsza o charakterze stricte prawnym. Z opinii 
przedstawionych przez Biuro Analiz sejmowych, przede wszystkim zaś z opinii 
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eksperckiej dr hab. Marka szydło prof. UWr z 12 lutego 2015 r.14 która wskazu-
je, że projekt wymaga dalszych prac o charakterze legislacyjnym. co interesujące, 
przepisy omówione przez autorów a dotyczące kwestii nadzoru nad stowarzysze-
niami ocenione zostały pozytywnie. ekspert sejmowy wskazuje jedynie, że prze-
pisy te winny zostać uzupełnione o regulacje dotyczące nadzoru nad terenowymi 
jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia.

Drugą z okoliczności, które mogą przeszkodzić we wprowadzeniu w życie 
przepisów prezydenckiej noweli jest kalendarz wyborczy. Obecna kadencja sej-
mu dobiega końca, zaś przed projektem pozostały jeszcze dwa czytania sejmo-
wa, procedowanie w senacie oraz kwestia podpisania ustawy przez prezydenta 
Rp. pytaniem otwartym pozostaje więc, czy prac nad tym projektem nie przerwie 
dyskontynuacja prac parlamentu. Zmiany dotyczące kwestii nadzoru nad stowa-
rzyszeniami ocenić należy pozytywnie. są to zmiany o charakterze wyważonym, 
usuwające wątpliwości interpretacyjne istniejące na tle aktualnie obowiązujących 
przepisów. Z pewnością ich wprowadzenie w życie poprawi bezpieczeństwo praw-
ne samych stowarzyszeń, jak również zagwarantuje poprawność prowadzenia po-
stępowań nadzorczych przez stosowne organy administracji publicznej.

* * *

streszczenie: celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian zaproponowanych 
przez prezydenta Rzeczpospolitej polskiej w projekcie nowelizacji ustawy prawo o stowarzy-
szeniach w odniesieniu do procedury nadzoru nad stowarzyszeniami, ocena tych zmian oraz 
przedstawienie perspektyw wejścia w życie tychże zmian.

słowa kluczowe: stowarzyszenie, konstytucja, nadzór, administracja publiczna, noweliza-
cja, sąd.

summary: The main aim of paper presented is to show changes proposed by the president 
of the Republic of poland in draft of amendment of 1989 Association Act in aspect of supervi-
sion of the associations. The paper tries to evaluate these changes and to show the real perspec-
tive of enacting these changes.

Keywords: association, constitution, supervision, public administration, amendment, 
court.

14 Opinia dostępna jest na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/RexDomk7.nsf/0/9D-
FD60c0D3713577c1257Dcc002e8B2D/$file/i22_15.rtf.
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PRAWNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOśCI  
W POLSCE ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH  

W PROCESIE REALIZACJI PRZEDSIęWZIęĆ 
PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH

LEGAL CONSIDERATIONS FOR THE ACTIVITIES OF ENVIRONMENTAL 
ORGANIZATIONS IN POLAND IN THE PROCESS OF REALIZATION  

OF PUBLIC AND PRIVATE PROJECTS

Wstęp

pojęcie organizacji pozarządowej obejmuje wszelkie jednostki, które nie są jed-
nostkami sektora finansów publicznych, w tym organizacje społeczne. stanowi  
o tym art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie1, zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są, niebędące 
jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednost-
ki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, 
w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem partii politycznych, związków 
zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz funda-
cji utworzonych przez partie polityczne. szeroki wachlarz różnego rodzaju orga-
nizacji pozarządowych, rozmaity obszar ich działalności oraz odmienne regulacje 
prawne ich dotyczące uzasadniają ograniczenie koncentracji wysiłku badawczego 
do zagadnienia określonego tytułem niniejszego opracowania. 

Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej2 w art. 5 przewiduje, że Rzeczpospolita 
„zapewnia ochronę środowiska”, a także stanowi w art. 74 ust. 3, że “każdy ma pra-
wo do informacji o stanie i ochronie środowiska”, zaś w art. 61 stanowi, iż “obywa-
tel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicz-
nej”, co obejmuje m.in. “dostęp do dokumentów”. Z perspektywy konieczności 

1 t.j. Dz.U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.
2 Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483 z późn. zm.
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realizacji celów związanych z ochroną środowiska oraz wykonywania przez społe-
czeństwo przyznanych mu uprawnień do pozyskiwania informacji o środowisku 
i jego ochronie, w tym o przedsięwzięciach3 mogących znacząco oddziaływać na 
to środowisko i do podejmowania określonych działań związanych z tą ochroną 
szczególnego znaczenia nabiera problematyka funkcjonowania organizacji ekolo-
gicznych. Działania podejmowane przez takie organizacje często stoją w opozycji 
do postulatu szybkiej i sprawnej realizacji różnego rodzaju inwestycji gospodar-
czych m.in. budowy fabryk, autostrad, dróg szybkiego ruchu, portów lotniczych, 
linii ruchu kolejowego, spalarni, oczyszczalni ścieków, centrów handlowych itp. 
Jednocześnie godzi się zauważyć, że charakter podejmowanych przez te organiza-
cje działań w coraz mniejszym stopniu ma wymiar happeningowy. przykładowo 
widowiskowe przywiązywanie się przez członków tych organizacji do drzew, ko-
minów fabryk, czy statków, aczkolwiek atrakcyjne medialnie, stanowi raczej relikt 
i margines aktywności tych organizacji. W rzeczywistości główny punk ciężkości 
działań podejmowanych przez te organizacje ogniskuje się na czynnościach praw-
nych i procesowych.

Działalność organizacji ekologicznych, motywowana szlachetnymi pobudkami 
ochrony środowiska zagrożonego niezgodnymi z prawem inwestycjami gospodar-
czymi, z reguły budzi społeczną aprobatę i akceptację. Natomiast silne kontrower-
sje wywołuje działalność tych organizacji ekologicznych, których celem, łatwo do-
strzegalnym prima facie, jest wykorzystywanie argumentów dotyczących ochrony 
środowiska oraz blokowanie przedsięwzięć publicznych i prywatnych po to, aby  
w następstwie osiągnąć korzyści finansowe. W odpowiedzi na taki proceder tego 
rodzaju organizacje ekologiczne (a w zasadzie organizacje pseudoekologiczne), 
nazywane „ekoszantażystami” czy „ekoterrorystami”, spotykają się z zarzutami, że 
są szkodliwe i opóźniają inwestycje służące ogółowi ludności, a jedynym ich celem 
jest stosowanie istniejących unormowań prawnych, by pozyskiwać od inwestorów 
tzw. „ekoharacz”, czyli środki finansowe w zamian za obietnicę biernej postawy  
w trakcie realizacji określonej inwestycji. Jednocześnie skala tego rodzaju procede-
ru pozostaje niezwykle trudna do oszacowania4.

3 Definicję pojęcia przedsięwzięcie zawiera art. 1 ust. 2 Dyrektywy Rady Nr 85/337/eWG z 
27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia pu-
bliczne i prywatne na środowisko naturalne, opubl. Dz.U.Ue.L.85.175.40 z późn. zm. (dalej: 
Dyrektywa z 1985 r.), zgodnie z którym „przedsięwzięcie” oznacza: wykonanie prac budowla-
nych lub innych instalacji lub systemów; inne interwencje w otoczeniu naturalnym i krajobra-
zie, włącznie z wydobywaniem zasobów mineralnych.

4 Należy zauważyć, że zarówno minister środowiska, jak i generalny dyrektor ochrony śro-
dowiska nie są zobowiązani do prowadzenia rejestru organizacji ekologicznych, które zgłosiły 
swój udział w postępowaniach na prawach strony. ponadto wypada wskazać, że prerogatywy 
organizacji ekologicznych przynależą wszystkim organizacjom społecznym, których celem sta-
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szczególnie negatywne skutki takiego rodzaju działalności organizacji pseu-
doekologicznych odczuwają przedsiębiorcy, dla których szybka i sprawna reali-
zacja założonych przez siebie inwestycji gospodarczych jest warunkiem sukcesu. 
Ryzyko ekonomiczne, immanentnie związane z działalnością gospodarczą, spra-
wia, że zablokowanie inwestycji przez takie organizacje prowadzi do niekorzyst-
nych z finansowego punktu widzenia następstw dla tych przedsiębiorców, które 
mogą prowadzić ich nawet do stanu upadłości.

przedstawione wyżej patologiczne zjawisko rodzi potrzebę przeanalizowa-
nia unormowań istniejących w naszym porządku prawnym po to, aby zbadać  
i ocenić uwarunkowania prawne wprowadzające definicję i podstawy działalności 
organizacji ekologicznych. Jednocześnie celem tych rozważań jest zdiagnozowanie 
obecnej sytuacji prawnej pod kątem ewentualnej potrzeby wprowadzenia dodat-
kowych rozwiązań, które ograniczyłyby możliwości działalności w złej wierze or-
ganizacji ekologicznych, co jest istotne zwłaszcza z punktu widzenia przedsiębior-
ców prowadzących działalność opartą na różnego rodzaju przedsięwzięciach go-
spodarczych.

1. międzynarodowe i wspólnotowe podstawy prawne działalności 
    organizacji ekologicznych

Idea zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego oraz partycypacji społeczeń-
stwa w procesie realizacji przedsięwzięć publicznych i prywatnych, które mogą 
znacząco oddziaływać n środowisko znalazła normatywny wyraz zarówno w pra-
wie międzynarodowym, jak też wspólnotowym.

Jedną z pierwszych prób wprowadzenia do obowiązujących norm prawa mię-
dzynarodowego zagadnień związanych z funkcjonowaniem tzw. „otwartych spo-
łeczeństw obywatelskich” była Konwencja sporządzona w Aarhus (Dania) 25 
czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowa-
niu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowi-
ska (dalej: Konwencja). celem Konwencji było przyjęcie w postaci traktatu dekla-
racji politycznych, przyjętych w 1995 roku przez Ministrów na III paneuropejskiej 
Konferencji w sofii Wytycznych w sprawie Dostępu do Informacji Dotyczących 

tutowym jest ochrona środowiska, bez rozróżnienia na organizacje czerpiące bądź nie korzyści 
materialne ze swojej działalności. W związku z powyższym wręcz niemożliwe jest oszacowanie 
skali zjawiska polegającego na nieuzasadnionym braniu przez organizacje ekologiczne udziału 
w postępowaniach administracyjnych zmierzających do realizacji różnego rodzaju inwestycji. 
Zob. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie środowiska - z upoważnienia ministra - 
na interpelację Nr 24322 w sprawie blokowania inwestycji przez organizacje społeczne, których 
statutowym celem jest ochrona środowiska, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/6845De00, 
(dostęp: 18 października 2014 r.).
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środowiska i Udziału społeczeństwa w podejmowaniu Decyzji Dotyczących 
środowiska. Konwencję, powstałą w ramach europejskiej Komisji Gospodarczej 
ONZ, podpisało w Aarhus 35 krajów oraz Wspólnota europejska, zaś cztery inne 
(Węgry, Białoruś, Malta i Niemcy), które nie uczyniły tego w Aarhus, podpisa-
ły Konwencję przed upływającym 21 grudnia 1998 r. terminem wyłożenia jej do 
podpisu w Nowym Jorku. Konwencja została przyjęta również przez Azerbejdżan, 
Macedonię oraz turkmenistan, które to państwa stały się jej stronami. Konwencja 
miała wejść w życie po ratyfikowaniu jej przez co najmniej 16 państw5, co sta-
ło się 30 października 2001 r. W polsce zgoda na ratyfikację tej Konwencji przez 
prezydenta Rzeczypospolitej polskiej została wyrażona w art. 1 ustawy z 21 czerw-
ca 2001 r.6, zaś sama ratyfikacja miała miejsce w 2003 r.7

Konwencja reguluje trzy podstawowe dla uspołeczniania zagadnień szeroko 
pojętej ochrony środowiska kwestie tj. dostęp do informacji; udział w procesach 
decyzyjnych oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości, czyli możliwość egzekwo-
wania przez społeczeństwo realizacji przepisów prawa. Z punktu widzenia dal-
szych rozważań warto zaznaczyć, że Konwencja precyzuje pojęcia społeczeństwa 
oraz zainteresowanej społeczności. przez społeczeństwo, zgodnie z art. 2 ust. 4 ro-
zumieć należy jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z kra-
jowym ustawodawstwem lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub gru-
py. przez zainteresowaną społeczność natomiast, zgodnie z art. 2 ust. 5 Konwencji, 
rozumieć należy część społeczeństwa, która jest lub może być dotknięta skutka-
mi lub ma interes w podejmowanej decyzji dotyczącej środowiska; dla potrzeb 
niniejszej definicji organizacje pozarządowe wspierające ochronę środowiska  
i spełniające wymagania przewidziane w prawie krajowym uważa się za posiada-
jące interes w tym zakresie. Konwencja zakazuje także jakiejkolwiek dyskrymina-
cji ze względu na narodowość, obywatelstwo lub miejsce zamieszkania (np. pra-
wo do informacji przysługiwać musi “każdemu”, a nie tylko “obywatelom”). co 
więcej, dotyczy to też organizacji, które nie mogą być dyskryminowane ze wzglę-
du na miejsce swojej siedziby. Kwestie jawności informacji Konwencja reguluje  
w dwóch odrębnych artykułach. Artykuł 4 mówi o dostępie do informacji i for-
mułuje prawa społeczeństwa i obowiązki organów w sytuacji, gdy ktoś żąda dostę-
pu do informacji (tzn. “bierne upowszechnianie informacji”). Konwencja zabra-
nia tutaj wymagania od żądającego informacji wykazania się interesem w sprawie, 
określa terminy na udostępnienie informacji (bez zwłoki, najdalej miesiąc lub wy-
jątkowo dwa miesiące, jeśli informacja jest wyjątkowo skomplikowana) oraz sy-
tuacje, w których można odmówić udostępnienia informacji (względy obronno-

5 Zob. uzasadnienie projektu ustawy, Druk sejmowy Nr 2817 sejmu III Kadencji.
6 Dz.U. 2001 Nr 89 poz. 970.
7 Dz. U. 2003 Nr 78 poz. 706.
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ści, bezpieczeństwa publicznego, ochrona prywatności, względy ochrony środo-
wiska - np. miejsca lęgowe ptaków). Dopuszcza się też odmowę udzielenia infor-
macji z uwagi na potrzebę ochrony tajemnicy handlowej, z tym iż nie można na 
tej podstawie odmówić informacji na temat emisji do powietrza, wody itp. zanie-
czyszczeń. Konwencja zezwala też na pobieranie opłat za udostępnianie informa-
cji. Kwestię udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących konkret-
nych przedsięwzięć reguluje art. 6 Konwencji. Natomiast zagadnienie dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości (art. 9 Konwencji) dotyczy zagwarantowania możliwo-
ści poszukiwania ochrony w przypadku naruszenia przez władze uprawnień spo-
łeczeństwa związanych z dostępem do informacji oraz udziałem w podejmowa-
niu decyzji, oraz możliwości występowania do sądu z roszczeniami w interesie pu-
blicznym np. występowanie do sądu z roszczeniem przeciw zakładom, nie stosują-
cym się do krajowych przepisów ochrony środowiska.

Jednakże przepisy Konwencji w sprawach dotyczących środowiska nie mają 
charakteru normatywnego, a stanowią zobowiązanie do podjęcia niezbędnych 
środków przez państwa – strony Konwencji w zakresie objętym jej regulacją8. 
poza tym Konwencja nie jest umową międzynarodową, co oznacza, że jej przepisy 
nie mogą być bezpośrednio stosowane bez dokonania zmian w systemie prawnym 
państwa, które Konwencję tą podpisało i ratyfikowało9. A zatem z samych przepi-
sów Konwencji organizacje ekologiczne nie mogą skutecznie wywodzić dla siebie 
uprawnień.

Natomiast w obszarze prawa wspólnotowego uwagę zwraca przede wszyst-
kim Dyrektywa z 1985 r., zmieniona przez Dyrektywę 2003/35/We parlamentu 
europejskiego i Rady z 26 maja 2003 r. przewidującą udział społeczeństwa w od-
niesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska 
oraz zmieniającą w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymia-
ru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/eWG i 96/61/We (dalej: Dyrektywa  
z 2003 r.)10. celem Dyrektywy z 2003 r. było przyczynienie się do wprowadzenia 
w życie zobowiązań wynikających z Konwencji z Aarhus, w szczególności poprzez: 
zapewnienie udziału społeczeństwa względem sporządzania niektórych planów  
i programów odnoszących się do środowiska; poprawienie udziału społeczeństwa 
i ustanowienie przepisów w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w ra-
mach dyrektyw Rady 85/337/eWG i 96/61/We. W odniesieniu do wprowadzo-
nych w krajowych porządkach prawnych podstaw działalności organizacji ekolo-

8 Zob. wyrok NsA z 21 kwietnia 2011 r., sygn. II OsK 2022/10, opubl. Lex Nr 1081756.
9 Zob. wyrok WsA w Rzeszowie z 2 stycznia 2008 r., sygn. II sA/Rz556/07, opubl. Lex Nr 

511547 oraz wyrok WsA w Warszawie z 10.04.2006 r., sygn. VII sA/Wa 16/06, opubl. Lex Nr 
204936.

10 Dz.U. Ue L 156 z 25 czerwca 2003 r., s. 17.
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gicznych istotne znaczenie należy przypisać art. 10a Dyrektywy z 1985 r., który zo-
stał do niej dodany na mocy art. 3 Dyrektywy z 2003 r. Jednocześnie Dyrektywa  
z 2003 r. zdefiniowała pojęcie społeczeństwa jako jedną lub więcej osób fizycznych 
lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub praktyką, ich sto-
warzyszenia, organizacje lub grupy.

pozostając w kręgu prawa wspólnotowego wypada jeszcze odnotować 
Rozporządzenie (We) Nr 1367/2006 parlamentu europejskiego i Rady z 6 wrze-
śnia 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostę-
pie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostę-
pie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i or-
ganów Wspólnoty11. Na szczególną uwagę zasługują zawarte w art. 10 – 12 tego 
Rozporządzenia regulacje dotyczące wniosków o wszczęcie wewnętrznej proce-
dury odwoławczej dotyczącej aktów administracyjnych oraz postępowania przed 
trybunałem sprawiedliwości. Wymienione normy przyznają uprawnienie do zło-
żenia wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej każdej organiza-
cja pozarządowej, w tym organizacji ekologicznej, która: a) jest niezależną osobą 
prawną o charakterze niezarobkowym zgodnie z prawem krajowym lub prakty-
ką danego państwa członkowskiego; b) podstawowym określonym celem jej dzia-
łalności jest promowanie ochrony środowiska w kontekście prawa ochrony śro-
dowiska; c) istnieje dłużej niż dwa lata i aktywnie realizuje cel, o którym mowa  
w lit. b); d) jej cele i działalność obejmują sprawę będącą przedmiotem wniosku 
o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej. Organizacja pozarządowa, któ-
ra spełnia te cechy, jest uprawniona do złożenia wniosku o wszczęcie wewnętrz-
nej procedury odwoławczej do instytucji lub organu Wspólnoty, które przyjęły akt 
administracyjny zgodnie z prawem ochrony środowiska, lub w przypadku zarzutu 
zaniechania administracyjnego, które powinny były przyjąć taki akt. Organizacja 
pozarządowa, która złożyła wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwo-
ławczej może wnieść skargę do trybunału sprawiedliwości zgodnie z właściwymi 
postanowieniami traktatu. W przypadku gdy instytucja lub organ Wspólnoty nie 
podejmuje działania organizacja pozarządowa może wnieść skargę do trybunału 
sprawiedliwości zgodnie z właściwymi postanowieniami traktatu.

Z powyższego wynika, że polskie regulacje prawne statuujące uprawnienia or-
ganizacji ekologicznych, znajdują swoje źródła zarówno w prawie międzynaro-
dowym, jak też wspólnotowym wiążącym nasz kraj. poza tym regulacje zawarte  
w przytoczonych aktach prawnych wskazują na tendencje do nadania organiza-
cjom pozarządowym, w tym organizacjom ekologicznym, szerokiego wachla-
rza uprawnień, wykraczających poza krajowe instrumenty prawne, służących do 
ochrony środowiska.

11 Dz.U. Ue L 264/13.
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2. pojęcie organizacji ekologicznej

W obecnym stanie prawnym definicję organizacji ekologicznej wyraża art. 3 ust. 
1 pkt 10 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (dalej: ustawa z 2008 r.)12, który stanowi, że przez or-
ganizację ekologiczną rozumie się organizację społeczną, której statutowym celem 
jest ochrona środowiska. Identyczna definicja jest zawarta w art. 3 ust. 1 ustawy z 27 
kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (dalej: u.p.o.ś.)13. przedstawiona defini-
cja pozwala wyróżnić dwa zasadnicze warunki, od których zależy uznawanie danego 
podmiotu za organizację ekologiczną tj. podmiotowy i przedmiotowy.

przechodząc do podmiotowego ujęcia definicji organizacji ekologicznej nale-
ży zauważyć, że literalna wykładnia przytoczonych przepisów pozwala na przyję-
cie poglądu, w świetle którego organizacja ekologiczna jest rodzajem organizacji 
społecznej. W obowiązującym ustawodawstwie określenie “organizacja społecz-
na” występuje w przepisach regulujących postępowanie administracyjne14 i po-
datkowe 15 oraz postępowania sądowe: cywilne16, karne17 oraz przed sądami ad-
ministracyjnymi18, ale przepisy te nie wskazują, jakie organizacje są organizacjami 
społecznymi, ani też nie wyjaśniają, co oznacza określenie “organizacja społeczna” 
czy też według jakich kryteriów można zakwalifikować organizację do organiza-
cji społecznych. Brak definicji organizacji społecznej w wymienionych przepisach 
sprawia, że na gruncie tych regulacji nie jest możliwe określenie zakresu podmio-
towego tego pojęcia.

W systemie materialnego prawa administracyjnego brak jest ustawy o orga-
nizacjach społecznych, a odnajdujemy jedynie ustalenia, które expressis verbis 
stanowią o przyznaniu określonym jednostkom organizacyjnym statusu praw-
nego organizacji społecznych. Według art. 1 ust. 1 ustawy z 16 listopada 1964 r.  
o polskim czerwonym Krzyżu19 polski czerwony Krzyż jest organizacją społecz-

12 t.j. Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.
13 Ibidem.
14 zob. np. art. 5 ust. 2 pkt 5 oraz art. 31 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 267 z późn. zm.), dalej: k.p.a.
15 zob. art. 133a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2012 poz. 749 

z późn. zm.).
16 zob. np. art. 8 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 

2014 poz. 101 z późn. zm.) w brzmieniu do dnia 3 maja 2012 r.
17 zob. np. art. 90 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 Nr 

89 poz. 555 z późn. zm.).
18 zob. np. art. 9 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami admini-

stracyjnymi (t.j. Dz.U. 2012 poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a.
19 Dz.U. Nr 41 poz. 276.
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ną działającą na zasadach dobrowolności. takie rozwiązanie prawne, które stano-
wi expressis verbis o przyznaniu jednostce organizacyjnej statusu prawnego orga-
nizacji społecznej, jest rozwiązaniem wyjątkowym. Z tego względu trudno przy-
jąć, że ilekroć w przepisach prawa procesowego jest mowa o organizacjach spo-
łecznych, należy zakres tego pojęcia odnieść do tych jednostek, którym przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego expressis verbis przyznały taki status prawny.

W doktrynie prawa administracyjnego i konstytucyjnego nie buduje się po-
jęcia organizacji społecznych według kryterium przyznania jednostkom orga-
nizacyjnym w przepisach prawa expressis verbis statusu organizacji społecznej, 
ale poszukuje się kryteriów materialnych, na przykład kryterium formy organi-
zacyjnej, a jako podstawowe kryterium przyjmuje się zrzeszanie się obywateli.  
W takim też kierunku proponuje się budowanie definicji organizacji społecznych, 
a zatem odstępuje się od wąskiego znaczenia pojęcia organizacji społecznych na 
rzecz przyjęcia szerokiego znaczenia, obejmując nim wszelkie rodzaje zrzeszeń. 
Opierając się na tym kryterium, przyjmuje się “termin organizacje społeczne  
w szerokim znaczeniu, obejmującym wszelkie formy, w których urzeczywistnia się 
konstytucyjne prawo obywateli do zrzeszania się”20. Rozbudowana definicja poję-
cia organizacji społecznych, opierająca się na poglądach doktryny, rozwiązaniach 
prawnych przyjętych w polskim prawie oraz na orzecznictwie sądowym, obejmu-
je “wszelkie trwałe zrzeszenia osób fizycznych, a także prawnych, tzn. takie grupy 
tych podmiotów, które związane są wspólnym celem i stałą więzią organizacyjną, 
niewchodzące w skład aparatu państwowego i niebędące zarazem spółkami pry-
watnymi”21. W nieco wcześniejszej literaturze (na tle analizy odpowiednich po-
stanowień k.p.a.) formułowany był też pogląd, że organizacją społeczną jest każda 
jednostka organizacyjna nienależąca do aparatu państwowego22.

przytoczone poglądy nauki na temat pojęcia organizacji społecznej prowadzą 
do wniosku, że w budowie tego pojęcia jako podstawowe przyjmuje się kryterium 
trwałego zrzeszenia określonej grupy społecznej. W tym zakresie nie ma rozbież-
ności w poglądach doktryny prawa administracyjnego. Do tego podstawowego 
kryterium dodaje się niekiedy kryteria pomocnicze: 1) dobrowolność członko-
stwa, 2) szczególne rozwiązania dotyczące struktury organizacyjnej wewnętrznej, 
tzn. takiej, w której najwyższą pozycję zajmuje ogół członków, wszelkie zaś inne 
organy są mu bezpośrednio lub pośrednio podporządkowane23.

20 Zob. e. smoktunowicz, Status administracyjnoprawny obywatela. [w:] system prawa ad-
ministracyjnego. Wrocław 1980, t. IV, s. 35.

21 Zob. e. smoktunowicz, Prawo zrzeszania się w Polsce. [w:] R. Michalska-Badziak, Pra-
wo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Warszawa 2000, s. 200.

22 Zob. W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne. Warszawa 1962, s. 65.
23 Uzasadnienie uchwały NsA z 12 grudnia 2005 r., sygn. akt II Ops 4/05, opubl. ONsA-

iWsA 2006/2/37.
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Konkludując tę część rozważań należy stwierdzić brak jest legalnej defini-
cji pojęcia “organizacja społeczna” oraz że nauka prawa administracyjnego, ty-
pując cechy organizacji społecznej, zakres tego pojęcia ustaliła szeroko, uznając 
różnorodność form organizacyjnych, jakie może przybrać organizacja społeczna,  
w szczególności nie ma podstaw do tego, by ograniczać je tylko do podmiotów wy-
posażonych w osobowość prawną24.

Jednocześnie za uzasadniony należy uznać pogląd o dopuszczalności recepcji 
dla potrzeb ustalenia znaczenia pojęcia organizacji ekologicznej dorobku doktry-
ny prawa i judykatury wykształconego w obszarze definicji organizacji społecznej 
w postępowaniu administracyjnym25. Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 5 k.p.a. przez 
organizacje społeczne na gruncie przepisów k.p.a. rozumie się organizacje zawo-
dowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. Dokonanie proste-
go zabiegu polegającego na podstawieniu treści wynikających z art. 5 ust. 2 pkt 5 
k.p.a. do definicji organizacji ekologicznej prowadzi do wniosku, że organizacjami 
ekologicznymi są organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne orga-
nizacje społeczne.

W orzecznictwie został wyrażony pogląd, w świetle którego w ujęciu art. 5 § 2 
pkt 5 kpa organizacjami społecznymi są te organizacje obywatelskie, które mają 
charakter korporacyjny26. typowym zatem przykładem organizacji społecznej jest 
stowarzyszenie rejestrowe. Natomiast w odniesieniu do koncepcji uznania funda-
cji organizację społeczną, a co za tym idzie ewentualnie za organizację ekologicz-
ną, w judykaturze doszło do polaryzacji poglądów.

Według jednego poglądu fundacje zgodnie z ustawą z 6 kwietnia 1984 r.  
o fundacjach27 należą do organów obywatelskich, których podstawą działania jest 
majątek przeznaczony na określone cele. W ujęciu tej ustawy fundacja nie jest kor-
poracją i mimo że celem działania fundacji jest realizacja celów społecznie lub go-
spodarczo użytecznych, nie są one organizacjami społecznymi w rozumieniu art. 5 
§ 2 pkt 5 k.p.a.28 W uzasadnieniu tego stanowiska podkreślano, że fundacja nie jest 
korporacją obywateli, ale swoistą “masą majątkową”. Fundacja jest osobą prawną, 
powołaną do życia przez tak zwany akt fundacyjny, którego mocą fundator prze-
znaczył pewien majątek na oznaczone cele (np. naukowe, kulturalne, charytatyw-

24 Zob. A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 31 Kodeksu postępowania cywilnego, 
opubl. Lex.

25 Zob. K. Gruszecki, Komentarz do art. 44 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, opubl. Lex.

26 Zob. wyrok NsA w Warszawie z 5.05.1998 r., sygn. IV sA 898/96, opubl. Lex Nr 43351.
27 t.j. Dz.U. 1991 Nr 46 poz. 203 z późn. zm.
28 Zob. wyrok NsA w Warszawie z 5.05.1998 r., sygn. IV sA 898/96, opubl. Lex Nr 43351.
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ne itp.)29. W przeciwieństwie do osób prawnych typu korporacyjnego, fundacja 
może dysponować przekazanym jej majątkiem realizując wolę fundatora w sposób 
wskazany w ustanowionym przez niego statucie. czyni to wprawdzie bez udziału 
fundatora, ale też bez możliwości zmian założeń statutowych, o ile zmiany takie 
nie zostały przewidziane w samym statucie30.

Źródłem argumentacji zwolenników stanowiska przeciwnego są postanowie-
nia Konstytucji, gdzie pojęcie fundacji występuje obok organizacji (związków za-
wodowych, stowarzyszeń), które niewątpliwie są organizacjami społecznymi.  
I mimo że Konstytucja Rp nie posługuje się określeniem “organizacja społecz-
na”, to jednak na gruncie jej przepisów możliwe jest wnioskowanie, że wskazanie 
w samej Konstytucji różnych typów organizacji pozwala na przyjęcie wspólnego 
dla nich określenia i wyznaczenie cech wspólnych, łącznie je charakteryzujących. 
podstawowe znaczenie dla tego rodzaju rozumowania ma art. 12 Konstytucji, któ-
ry wyraża zasadę udziału obywateli w funkcjonowaniu państwa poprzez tworze-
nie różnego rodzaju organizacji i struktur, które umożliwiają obywatelom realiza-
cję ich interesów oraz wyrażanie opinii. W art. 12 Konstytucji wymienia się wprost 
związki zawodowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, 
ale także ruchy obywatelskie i inne dobrowolne zrzeszenia oraz fundacje. Analiza 
cech poszczególnych organizacji wymienionych w art. 12 Konstytucji prowadzi 
do dwóch zasadniczych wniosków. po pierwsze, Konstytucja zakłada różnorod-
ność form organizacyjnych realizacji prawa do zrzeszania się obywateli, a wylicze-
nie organizacji w art. 12 Konstytucji nie jest wyczerpujące. po drugie, wszystkie or-
ganizacje wymienione w art. 12 Konstytucji mają co najmniej 5 cech wspólnych, 
które można uznać za minimalny zespół cech charakteryzujących je razem: a) są 
to organizacje obejmujące wyodrębniony zespół osób, oparte na dobrowolności 
przynależności do nich; b) do organizacji tych odnosi się właściwy zespół prze-
pisów określających strukturę, zakres praw i obowiązków, stanowiący o ich orga-
nizacyjnej odrębności i samodzielności; c) działalność i cele organizacji określo-
ne są przede wszystkim statutem i muszą pozostawać w zgodzie z celami państwa; 
d) organy tych organizacji pochodzą z wyboru tych, którzy te organizacje tworzą; 
e) organizacje pozostają pod kontrolą lub nadzorem organów władzy publicznej. 
Wymienione cechy ma także fundacja. Z tych względów należy opowiedzieć się za 
stanowiskiem, że art. 12 Konstytucji Rp, wskazując różnego typu organizacje spo-
łeczne, zalicza do nich także fundacje31.

29 Zob. uzasadnienie postanowienia NsA w Warszawie z 12.01.1993 r., sygn. I sA1762/92, 
opubl. ONsA 1993/3/75.

30 Zob. uchwała sN z 31.03.1998 r., sygn. III Zp 44/97, opubl. OsNApiUs 1998, Nr 16, poz. 
472 oraz uchwała sN z 7.07.1993 r., sygn III cZp 88/93, opubl. OsNc 1994, z. 1, poz. 14.

31 Zob. uzasadnienie uchwały NsA z 12 grudnia 2005 r., sygn. II Ops4/05, opubl. Lex Nr 167966.
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Natomiast nie jest organizacją społeczną samorząd terytorialny, który nie sta-
nowi pewnego rodzaju organizacji samorządowej, lecz jest elementem struktury 
władzy publicznej, do którego odnoszą się przepisy k.p.a. dotyczące organów ad-
ministracji publicznej w ich pojęciu normatywnym występującym w art. 5 § 2 pkt 
3 k.p.a. W pojęciu organizacji samorządowych będą się więc mieściły takie orga-
nizacje, które realizują zadania i funkcje samorządowe innego rodzaju, jednakże  
z wyłączeniem przypadków wykonywania zleconych funkcji32. Również rada osie-
dla nie jest organizacją społeczną w rozumieniu art. 31 § 1 k.p.a. i art. 100 ust. 1 
ustawy z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska33. podobnie 
nie jest organizacją ekologiczną sołectwo34.

Od strony przedmiotowej definicja organizacji ekologicznej wprowadza wy-
móg istnienia statutowego celu organizacji społecznej w postaci ochrona środowi-
ska. Zgodnie z art. 3 pkt 13 u.p.o.ś. przez ochronę środowiska rozumie się podjęcie 
lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi 
przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na: a) racjonalnym kształtowa-
niu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju, b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, c) przywracaniu ele-
mentów przyrodniczych do stanu właściwego. Należy przy tym zauważyć, że za-
pisana w statucie ochrona środowiska powinna być celem samym w sobie, nato-
miast nie może być w jakikolwiek sposób związana z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, gdyż wówczas stanowi element mający wspomagać rozwój gospo-
darczy. Z tego względu izba gospodarcza nie może być uznana za organizację spo-
łeczną mającą na celu ochronę środowiska, niezależnie od tego, jakie cele zostaną 
zapisane w jej statucie35. tytułem przykładu można podać, że wskazanie w statucie 
jako celu „propagowanie” zasady zrównoważonego rozwoju jest wystarczające dla 
określenia stowarzyszenia mianem “ekologicznego” w rozumieniu ustawy z 2008 r. 
Również zapisany w statucie, w ramach sposobów realizacji celów „udział w postę-
powaniach w celu ochrony środowiska lokalnego” może utwierdzać w przekona-
niu, że celem stowarzyszenia jest dbałość o rozwój gminy i poprawa bytu jej miesz-
kańców z uwzględnieniem ochrony środowiska, a więc zgodnie z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju36.

32 Zob. wyrok NsA we Wrocławiu z 26 marca 1992 r., sygn. sA/Wr 300/92, opubl. Wspólno-
ta 1992/33/21 oraz wyrok WsA w Warszawie z 29 listopada 2005 r., sygn. IV WsA/Wa 1840/05, 
opub. Lex Nr 213344.

33 Zob. wyrok sN z 20 września 2002 r., sygn. III RN144/01, opubl. OsNp 2003/15/349.
34 Zob. wyrok WsA w Kielcach z 13 lipca 2011 r., sygn. II sA/Ke 305/11, opubl. Lex Nr 

1086047.
35 Zob. wyrok WsA w Warszawie z 11 sierpnia 2010 r., sygn. IV sA/Wa 857/10, opubl. Lex 

Nr 759044.
36 Zob. wyrok WsA w Krakowie z 26 lutego 2013 r., sygn. II sA/Kr 1620/12, opubl. Lex 1342994.
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3. uprawnienia organizacji ekologicznych

Analiza ustawodawstwa dotyczącego katalogu uprawnień organizacji ekolo-
gicznych pozwala dostrzec jego ewolucję w kierunku rozszerzenia tych uprawnień.

Właściwym punktem odniesienia do obecnych regulacji jest dawny art. 33 u.p.o.ś.37, 
który nakładał na organizacje ekologiczne, które zgłosiły chęć uczestniczenia w okre-
ślonym postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa 
obowiązku uzasadnienia tego miejscem swojego działania, a ponadto obowiązkiem 
złożenia uwag lub wniosków w ramach tego postępowania, aby uczestniczyć w tym 
postępowaniu na prawach strony. Zgłoszenie przez organizacje ekologiczne chęci 
uczestniczenia w postępowaniu powinno nastąpić równocześnie ze złożeniem uwag 
lub wniosków, zaś zgłoszenie chęci uczestniczenia po złożeniu uwag lub wniosków 
nie podlegało uwzględnieniu. potwierdzeniem tych obostrzeń była wykładnia sądo-
wa, zgodnie z którą warunkiem uczestnictwa organizacji ekologicznej w postępo-
waniu administracyjnym na podstawie art. 33 ust. 1 u.p.o.ś. było ustalenie, iż toczą-
ce się postępowanie było postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa zaś 
organizacja ekologiczna, zgłaszając chęć uczestnictwa w postępowaniu, złożyła jed-
nocześnie uwagi lub wnioski w ramach tego postępowania. samo zgłoszenie chęci 
udziału w postępowaniu bez jednoczesnego złożenia uwag lub wniosków nie dawało 
podstaw do uczestnictwa organizacji ekologicznej w tym postępowaniu38. poza tym 
podkreślono, że z prawa uczestniczenia w postępowaniu mogą korzystać, zgodnie  
z art. 33 ust. 1 u.p.o.ś. tylko organizacje ekologiczne działające na określonym tere-
nie (na terenie, gdzie ma powstać określona inwestycja). Zatem organizacja zgłasza-
jąca chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu powinna we wniosku wykazać 
przy pomocy odpowiednich dokumentów (odpis statutu, wypis z rejestru sądowe-
go), że jest organizacją ekologiczną w rozumieniu tego przepisu i że obszar jej działa-
nia obejmuje teren, na którym miało być zrealizowane planowane przedsięwzięcie39.

Jednakże ocena przytoczonych regulacji w świetle przywołanych wyżej prze-
pisów prawa wspólnotowego musiała być negatywna. Dlatego w judykaturze40 
ukształtował się pogląd, w świetle którego art. 33 u.p.o.ś., w brzmieniu obowią-
zującym do 15 listopada 2008 r., był sprzeczny z przepisami Dyrektywy z 1985 r.,  
a w takiej sytuacji zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego, pierw-
szeństwo mają przepisy ww. Dyrektywy.

37 przepis ten został uchylony z dniem 15 listopada 2008 r. przez art. 144 pkt 9 ustawy z 2008 r. 
38 Zob. wyrok WsA w Warszawie z 21 sierpnia 2008 r., sygn. IV sA/Wa 1651/07, opubl. Lex 

Nr 506190.
39 Zob. wyrok NsA z 20 września 2006 r., sygn. II OsK 111705, opubl. Lex Nr 323704.
40 Zob. wyrok NsA z 1 lutego 2013 r., sygn. II OsK 1479/12, opubl. Lex Nr 1358393 oraz wy-

rok WsA w Krakowie z 31 marca 2010 r., sygn.II sA/Kr 46/10, opubl. Lex Nr 577116.
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W aktualnym stanie prawnym najważniejsze uprawnienia organizacji ekolo-
gicznych, wynikają z art. 44 ustawy z 2008 r.

przede wszystkim organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele sta-
tutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym 
udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony. Zatem zastrzeżeń nie 
powinno wywoływać określenie spraw, w których organizacje ekologiczne mogą 
zgłosić swój udział. Określono bowiem bardzo precyzyjnie, że są to sprawy, w któ-
rych powinien być zagwarantowany udział społeczeństwa. W obecnym stanie praw-
nym, aby mogło to mieć miejsce, konkretny przepis prawa materialnego musi ta-
kie prawo przyznawać41 np. art. 36 ust. 1 w zw. z art. 29 ustawy z 22 czerwca 2001 r. 
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych42. W konsekwencji należy przyjąć, 
że w tych kategoriach spraw, w których ustawodawca przewidział możliwość udzia-
łu społeczeństwa, będzie mogła uczestniczyć tylko ta grupa organizacji społecznych, 
które będą mogły być uznane za organizacje ekologiczne. Natomiast w pozostałych 
kategoriach spraw będą mogły uczestniczyć na ogólnych zasadach, po spełnieniu 
wymagań wynikających z art. 31 § 1 k.p.a., wszystkie organizacje społeczne43.

Warto podkreślić, że organizacja ekologiczna biorąc udział w postępowaniu nie 
jest stroną, a jedynie uczestniczy na prawach strony. W praktyce różnica ta prze-
jawia się w tym, że organizacja ekologiczna może wprawdzie podejmować czyn-
ności procesowe, lecz nie może dysponować prawami strony, które mają charakter 
materialny44. Oznacza to w szczególności, że organizacja ekologiczna nie może 
skutecznie żądać zawieszenia lub umorzenia postępowania, nie może też rozpo-
rządzać przedmiotem postępowania45. Godzi się też zauważyć, że skoro organiza-
cja ekologiczna z mocy art. 44 ustawy z 2008 r. może działać tylko w postępowaniu 
wymagającym udziału społeczeństwa, a zatem w sprawach, o których informacje 
muszą być podane do wiadomości publicznej (art. 33 ust. 1 ustawy z 2008 r.), to 
zbędny jest wobec tych organizacji obowiązek organu administracji publicznej 
wynikający z art. 31 § 4 k.p.a. Oznacza to, że wobec organizacji ekologicznych 
organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie w sprawie dotyczącej 
innej osoby, nie ma obowiązku zawiadamia o tym takiej organizacji nawet jeżeli 
uzna, że może ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu 
na swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes społeczny.

41 Zob. wyrok WsA w Warszawie z 6 listopada 2013 r., sygn. IV sA/WA 1665/13, opubl. 
Lex Nr 1411891 oraz wyrok NsA z 1 lutego 2012 r., sygn. II OsK 2580/11, opubl. Lex 1138184.

42 t.j. Dz.U. 2007 Nr 36 poz. 233 z późn. zm.
43 Zob. wyrok WsA we Wrocławiu z 27 maja 2010 r., sygn. II sA/Wr 89/10, opubl. Lex Nr 

674622.
44 K. Gruszecki, op. cit.
45 Ibidem.
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szczególnie istotne uprawnienia organizacji ekologicznych polegają na tym, że 
służy im prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wy-
magającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowy-
mi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym 
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ 
pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chę-
ci uczestniczenia w takim postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organi-
zacja uczestniczy na prawach strony. poza tym, stosownie do art. 44 ust. 3 ustawy  
z 2008 r., organizacji ekologicznej służy skarga do sądu administracyjnego od de-
cyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to 
uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie bra-
ła ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, 
przez co regulacja ta stanowi lex specialis w stosunku do art. 50 § 1 p.p.s.a.46 Na 
postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji 
ekologicznej służy zażalenie.

Warto też wskazać, że przepisy p.p.s.a. nie wykluczają możliwości zaskarżenia 
przez organizację społeczną orzeczeń sądu I instancji. Dodatkowo judykatura sta-
nęła na stanowisku, że organizacji społecznej, która przystąpiła do postępowania 
sądowego w sprawie ze skargi innego podmiotu na uchwałę, przysługuje legityma-
cja skargowa do wniesienia skargi kasacyjnej także wtedy, gdy skarżący z prawa do 
wniesienia tej skargi nie korzysta47. W rezultacie organizacji ekologicznej, która 
spełnia dotychczas przedstawione warunki, przysługuje prawo wniesienia skargi 
kasacyjnej do NsA.

Należy podkreślić, że art. 44 ustawy z 2008 r. stanowi lex specialis w stosun-
ku do art. 31 k.p.a., co oznacza, że organizacja ekologiczna może też korzystać  
z innych uprawnień przewidzianych w art. 31 k.p.a., o ile nie znajdują zastosowa-
nia regulacje szczególne, np. może żądać wszczęcia postępowania bez zgłaszania w 
nim swojego udziału, w tym także w trybach nadzwyczajnych tj. wznowienia po-
stępowania i stwierdzenia nieważności decyzji (art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a.) oraz – jeże-
li nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony – może za zgodą organu ad-
ministracji publicznej przedstawić temu organowi swój pogląd w sprawie, wyra-
żony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego (art. 31 § 5 k.p.a). Warto 
zaznaczyć, że organizacja społeczna, której celami statutowymi jest szeroko rozu-
miana ochrona środowiska lub przyrody jak również działania proekologiczne, 
może również zgłosić swój udział w postępowaniu dotyczącym orzeczeń wydawa-
nych nie na podstawie przepisów ustawy z 2008 r., wykazując, że za jej udziałem 

46 Zob. postanowienie WsA w Olsztynie z 02 czerwca 2009 r., sygn. II sA/Ol 490/09, opubl. 
Lex Nr 517520. 

47 Wyrok NsA z 19 czerwca 2012 r., sygn. II OsK 836/12, opubl. ONsAiWsA2013/1/6.



pRAWNe UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOścI W pOLsce ORGANIZAcJI... 329

w postępowaniu na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. przemawia interes społeczny. 
Jednakże w takiej sytuacja organizacja taka ma obowiązek przedstawić szczególną 
argumentację w tym zakresie i udział jej w ww. postępowaniach powinien być roz-
ważany w wyjątkowych przypadkach, ponieważ istnieje ustawa szczególna, któ-
ra te kwestie rozwiązuje w sposób zapewniający odpowiedni udział społeczeństwa  
w procesie inwestycyjnym48.

Na szczególną uwagę zasługuje ewolucja unormowań dotyczących udziału or-
ganizacji ekologicznych w sprawach pozwoleń na budowę. Dążenie ustawodawcy 
do eliminacji organizacji społecznych, w tym organizacji ekologicznych, z uczest-
niczenia w takich postępowaniach49 zaowocowało nowelizacją50 ustawy z 7 lipca 
1994 r. prawo budowlane (dalej: pr. bud.)51, w wyniku której od 11 lipca 2003 r. 
dodano art. 28 ust. 3 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem art. 31 k.p.a. nie stosu-
je się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, zaś stronami w postępo-
waniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkowni-
cy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływa-
nia obiektu (art. 28 ust. 2 pr. bud.). Jednakże uprawnienie organizacji ekologicz-
nych do udziału w tych postępowaniach zostało przywrócone z dniem 15 listopa-
da 2008 r.52 Mianowicie zgodnie z dodanym art. 28 ust. 4 pr. bud. przepisów ust. 
2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymaga-
jącym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z 2008 r. W tym przy-
padku stosuje się przepisy art. 44 ustawy z 2008. Godzi się podkreślić, że zgodnie  
z przepisami ustawy z 2008 r. udziału społeczeństwa wymagają m.in. przedsięwzię-
cia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, a do takich należą np. spełniające 
określone parametry: instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycz-
nej energię wiatru, napowietrzne linie elektroenergetyczne, linie kolejowe, lotniska, 
porty, autostrady, drogi ekspresowe, oczyszczalnie ścieków, trasy i wyciągi narciar-
skie, ośrodki wypoczynkowe i hotele, zabudowa mieszkaniowa, centra handlowe, 
szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe itp.53 W konsekwencji 
obowiązujące unormowania zapewniają organizacjom ekologicznym wyżej przed-
stawione uprawnienia do udziału w postępowaniach administracyjnych i sądowo-
administracyjnych dotyczących każdej istotniejszej inwestycji.

48 Zob. wyrok NsA z 11 kwietnia 2011 r., sygn. II OsK 122/11, opubl. Lex Nr 1251768.
49 Zob. Druk sejmowy Nr 493 z 2003 r.
50 Nowelizacja nastąpiła ustawą z 27 marca 2003 r., Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 718.
51 Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.
52 Nastąpiło to w wyniku nowelizacji art. 28 pr. bud. przez art. 140 pkt 2 ustawy z 2008 r. 
53 szczegółowy wykaz takich przedsięwzięć zawiera rozporządzenie Rady Ministrów 

z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
opubl. Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.
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podsumowanie

Organizacje ekologiczne stanowią odmianę organizacji społecznych. pomiędzy 
nimi organizacjami zachodzi zależność, która polega na tym, że każda organiza-
cja ekologiczna jest jednocześnie organizacją społeczną, zaś nie każda organiza-
cja społeczna posiada przymiot organizacji ekologicznej. W konsekwencji za-
kres uprawnień organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyj-
nych kształtowany jest w obecnym systemie prawnym zarówno poprzez ustawę  
z 2008 r., jak też przez regulacje zawarte w k.p.a, przy czym przepisy ustawy  
z 2008 r. stanowią lex specialis względem unormowań k.p.a. trzeba jednak mieć 
na względzie fakt, że w zakresie nieuregulowanym odmiennie przez przepisy usta-
wy z 2008 r. organizacje ekologiczne korzystają na zasadach ogólnych z uprawnień 
przyznanych przepisami k.p.a. organizacjom społecznym, o ile spełniają przesłan-
ki określone przez normy k.p.a.

Krajowe uwarunkowania prawne wyznaczające podstawy i granice funkcjo-
nowania organizacji ekologicznych w istocie są konsekwencją przyjętych przez 
polskę zobowiązań wynikających zarówno z prawa międzynarodowego, jak też 
wspólnotowego, dotyczących otwartych społeczeństw obywatelskich w obszarze 
zagadnień związanych z pozyskiwania informacji o środowisku i ochroną śro-
dowiska. Organizacje ekologiczne zostały wyposażone w rozmaite instrumenty 
prawne, zarówno na poziomie regulacji krajowych, jak też na płaszczyźnie pra-
wa wspólnotowego, za pomocą których mogą realizować swoje uprawnienia. 
szczególnie widoczny udział tych organizacji zaznacza się w procesach realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na to środowisko, ponieważ z re-
guły dotyczą one inwestycji ważnych z punktu widzenia zaspokajania rozmaitych 
potrzeb społecznych.

Obowiązujące przepisy dopuszczają istnienie sytuacji patologicznych, w któ-
rych organizacje ekologiczne tylko z nazwy wskazują, że ich celem jest troska  
o środowisko. W rzeczywistości bowiem są to sprawnie funkcjonujące podmioty, 
wyspecjalizowane w prawie ochrony środowiska, których wyłącznym celem jest 
uzyskiwanie tzw. „ekoharaczu”. pomysł ograniczenia działalności takich organi-
zacji poprzez odcięcie ich od wsparcia finansowego w Unii europejskiej mógł-
by się okazać trudny do egzekwowania w praktyce, ponieważ nie byłoby możli-
wości odróżnienia organizacji ekologicznych, którym autentycznie przyświeca cel  
w postaci ochrony środowiska, od tych, dla których ten cel jest tylko przykrywką 
w realizacji zupełnie odmiennych priorytetów. Z kolei wszelkiego typu obostrze-
nia prawne polegające np. na konieczności wykazania przez organizację ekologicz-
ną zbieżności terenu, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia z ob-
szarem działalności danej organizacji, albo legitymowania się przez organizację 
ekologiczną określonym czasem działania, czy też uzależnienie występowania ta-
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kiej organizacji w dalszych etapach postępowania od zgłoszenia przez nią udzia-
łu w postępowaniu przed organem I instancji byłoby niezgodne z obowiązujący-
mi nasz kraj przepisami wspólnotowymi i międzynarodowymi i z tego powodu nie 
mogłoby się ostać.

Jednakże warto dostrzec, że paradoksalnie nawet tego typu organizacje eko-
logiczne, dopóki poruszają się w granicach wyznaczonych prawem, przyczyniają 
się do ochrony środowiska. Wynika to z faktu, że wnoszone przez te organizacje 
środki zaskarżenia wywołują skutki tylko wówczas, gdy istotnie skarżona decyzje 
lub orzeczenia naruszają przepisy prawne, zaś pozostawanie ich w obrocie praw-
nym byłoby niepożądane nie tylko z punku widzenia państwa prawa, ale także 
komplikacji, które te wadliwe rozstrzygnięcia mogłyby spowodować na dalszych 
etapach procesu inwestycyjnego. Oczywiście należy liczyć się ze zjawiskiem za-
skarżania przez organizacje ekologiczne decyzji i orzeczeń tylko dla samego opóź-
nienia inwestycji jako instrumentu nacisku na inwestora, by ten skłonny był do 
zawarcia ugody, w wyniku której wypłaci tzw. „ekoharacz”. Jednak rozwiązaniem 
tego typu niebezpieczeństw byłoby przyspieszenie postępowań administracyjnych 
i sądowoadministracyjnych, co w istotnym stopniu pozwoliłoby zminimalizować 
skutki takich działań organizacji ekologicznych.

W konkluzji należy stwierdzić, że istota problemu zapobiegania niepożądanym 
skutkom działań organizacji de facto pesudoekologicznych, tak ważnym zwłaszcza 
dla przedsiębiorców, leży poza obszarem regulacji stricte związanym z organiza-
cjami ekologicznymi, natomiast pozostaje obecna na płaszczyźnie prawa proce-
sowego. Z tego względu, jak się wydaje, najlepszym remedium dla wskazywanych 
wyżej patologicznych sytuacji z udziałem pseudoekologicznych organizacji byłaby 
skuteczna realizacja postulatu szybkości postępowań na gruncie prawa admini-
stracyjnego.

* * *

streszczenie: Zawarte w artykule rozważania skupiają się na prawnych unormowaniach 
wprowadzających definicję i podstawy funkcjonowania organizacji ekologicznych. Działania 
podejmowane przez takie organizacje często stoją w opozycji do postulatu szybkiej i sprawnej 
realizacji różnego rodzaju inwestycji gospodarczych ważnych z punktu widzenia zaspokajania 
rozmaitych potrzeb społecznych. charakter podejmowanych przez te organizacje działań w co-
raz mniejszym stopniu ma wymiar happeningowy i ideowy, zaś główny punk ciężkości podej-
mowanych przez nie działań ogniskuje się na czynnościach prawnych i procesowych. silne kon-
trowersje wywołuje działalność tych organizacji ekologicznych, których łatwo dostrzegalnym 
celem jest wykorzystywanie argumentów dotyczących ochrony środowiska oraz blokowanie 
przedsięwzięć publicznych i prywatnych po to, aby w następstwie osiągać dla siebie korzyści fi-
nansowe. przedstawiona patologia zrodziła potrzebę zdiagnozowania obecnej sytuacji prawnej 
pod kątem ewentualnej potrzeby wprowadzenia dodatkowych rozwiązań, które ograniczyłyby 
możliwości działalności w złej wierze organizacji ekologicznych.
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słowa kluczowe: ochrona środowiska, organizacje ekologiczne, organizacje społeczne, re-
alizacja przedsięwzięć publicznych i prywatnych mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko, procedura administracyjna, postępowanie sądowoadministracyjne.

summary: The considerations included in the article focus on the legal provisions intro-
ducing the definition and the basics for functioning of environmental organizations. Actions 
taken by such organizations often stand in opposition to a pledge of quick and efficient real-
ization of business investments of various kinds that are important from the point of view of 
meeting the various social needs. The nature of the measures taken by these organizations to 
an ever decreasing extent possess a happening and ideological dimension, and the main focus 
of actions taken by them concentrates on legal proceedings. strong controversies arise from the 
activity of these environmental organizations, whose an apparent aim is to use the arguments 
concerning the protection of the environment and to block public and private projects, in order 
to achieve financial benefits for themselves as a result. The presented dysfunction created the 
need of diagnosis of the current legal situation for the possible need for additional solutions that 
would reduce the possibility of acting in bad faith by environmental organizations.

Keywords: environmental protection, environmental organizations, social organizations, 
realization of public and private projects likely to have significant effects on the environment, 
administrative procedure, administrative court procedure.
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PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOśCI 
CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZEJ KOśCIOŁÓW 

I INNYCH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH 
DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE NA PODSTAWIE 

ODRęBNYCH USTAW

THE LEGAL BASIS CHARITABLE CARE ACTIVITIES OF CHURCHES  
AND OTHER RELIGIOUS ORGANIZATIONS OPERATING IN POLAND  

ON THE BASIS OF SEPARATE LAWS

Wstęp

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17 
maja 1989 roku wspólnoty religijne to kościoły i inne związki wyznaniowe, które za-
kładane są w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadają własny ustrój, 
doktrynę i obrzędy kultowe1. sformułowanie „kościoły i inne związki wyznaniowe-
go” występuje zarówno w przepisach Konstytucji Rp2, jak i w ustawodawstwie zwy-
kłym3. Kościół to typ związku wyznaniowego, wyróżniający się spośród i innych 

1 Dz.U. z 2005 r. Nr 231 poz. 1965 z późn. zm. Ustawa ta odnosi się do wierzących wszyst-
kich wyznań oraz związków wyznaniowych w ogólności.

2 Konstytucja Rp, art. 25 ust. 3: „stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami 
wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależ-
ności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólne-
go”; art. 53 ust. 4: „Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji praw-
nej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumie-
nia i religii innych osób”; art. 191 ust. 1 pkt 5: „Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, 
do trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą: (…) 5) kościoły i inne związki wyznaniowe”.

3 Np. ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 z późn. zm.), art. 1; ustawa z 7 paździer-
nika 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224), art. 2; ustawa z 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375), art. 1 ust. 2.
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związków wyznaniowych jedynie nazwą4. Wszystkie kościoły są zatem związkami 
wyznaniowymi, ale nie wszystkie związki wyznaniowe są kościołami.

podstawą korzystania z przepisów prawa przewidzianych specjalnie dla związ-
ków wyznaniowych jest wpis do rejestru kościołów i innych związków wyzna-
niowych (dział A) bądź uchwalenie osobnej ustawy o stosunku państwa do tego 
związku wyznaniowego. W oparciu o przepisy odrębnych ustaw na terytorium 
Rzeczypospolitej polskiej działa obecnie 15 kościołów i innych związków wyzna-
niowych, natomiast w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych wpi-
sanych jest ponad 150 grup religijnych5. Rejestr funkcjonuje na podstawie ustawy 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz rozporządzenia Ministra spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów 
i innych związków wyznaniowych6. Z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego 
przez Ministra Administracji i cyfryzacji kościół lub inny związek wyznaniowy 
uzyskuje osobowość prawną jako całość oraz korzysta ze wszystkich uprawnień  
i podlega obowiązkom określonym w ustawach. Osobowość prawną uzyskują 
również jednostki organizacyjne kościoła lub innego związku wyznaniowego, o ile 
kościół lub inny związek wyznaniowy przewiduje tworzenie jednostek mających 
osobowość prawną7.

Związki wyznaniowe, których stosunki z państwem są uregulowane odrębnymi 
aktami prawnymi to:

1. Kościół Katolicki – Konkordat między stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą 
polską podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 r.8 oraz ustawa z 17 maja 1989 r. 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej9;

2. polski Autokefaliczny Kościół prawosławny - ustawa z 4 lipca 1991 r. o sto-
sunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego10;

3. Kościół ewangelicko-Augsburski – ustawa z 13 maja 1994 r. o stosun-
ku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej11;

4 Np. Kościół chrześcijan Dnia sobotniego, Kościół Wolnych chrześcijan w Rzeczypospo-
litej polskiej, Kościół chrystusowy w polsce, Kościół Nowoapostolski w polsce.

5 Do rejestru wpisane są także organizacje międzykościelne (dział B).
6 Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 374. Zgodnie z art. 30 ustawy o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania prawo wpisu do rejestru realizowane jest przez złożenie deklaracji o utworzeniu 
kościoła lub innego związku wyznaniowego i wniosku o wpis do rejestru. prawo wniesienia ta-
kiego wniosku przysługuje co najmniej 100 obywatelom polskim posiadającym pełną zdolność 
do czynności prawnych.

7 Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, art. 34.
8 Dz.U. z 1998 r. Nr 51 poz. 318.
9 t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1169.
10 t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1726.
11 Dz.U. z 1994 r. Nr 73 poz. 323 z późn. zm.
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4. Kościół ewangelicko-Reformowany – ustawa z 13 maja 1994 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej12;

5. Kościół ewangelicko-Metodystyczny – ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosun-
ku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej 
Polskiej13;

6. Kościół chrześcijan Baptystów – ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej14;

7. Kościół Adwentystów Dnia siódmego – ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej15;

8. Kościół polskokatolicki – ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa 
do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej16;

9. gminy wyznaniowe żydowskie tworzące Związek Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich – ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wy-
znaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej17;

10. Kościół Katolicki Mariawitów – ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej18;

11. Kościół starokatolicki Mariawitów – ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej19;

12. Kościół Zielonoświątkowy – ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa 
do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej20;

13. Wschodni Kościół staroobrzędowy, nie posiadający hierarchii duchownej 
– rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy z 22 marca 
1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie 
posiadającego hierarchji duchownej21;

14. Muzułmański Związek Religijny – ustawa z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku 
Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej22;

15. Karaimski Związek Religijny – ustawa z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku 
Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej23.

12 Dz.U. z 1994 r. Nr 73 poz. 324 z późn. zm.
13 t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1712.
14 Dz.U. z 1995 r. Nr 97 poz. 480 z późn. zm. 
15 Dz.U. z 1995 r. Nr 97 poz. 481 z późn. zm.
16 t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1599.
17 Dz.U. z 1997 r. Nr 41 poz. 251 z późn. zm.
18 Dz.U. z 1997 r. Nr 41 poz. 252 z późn. zm.
19 Dz.U. z 1997 r. Nr 41 poz. 253 z późn. zm.
20 Dz.U. z 1997 r. Nr 41 poz. 254 z późn. zm.
21 Dz.U. z 1928 r. Nr 38 poz. 363 z późn. zm.
22 Dz.U. z 1936 r. Nr 30 poz. 240 z późn. zm.
23 Dz.U. z 1936 r. Nr 30 poz. 241 z późn. zm.
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szczególną pozycję pod względem prawnym wśród wymienionych wyżej ko-
ściołów i związków wyznaniowych zajmuje Kościół Katolicki, z uwagi na Konkordat 
ratyfikowany 23 lutego 1998 roku24. Związki wyznaniowe, dla realizacji właści-
wych sobie celów, podejmują działalność charytatywną (dobroczynną) bądź cha-
rytatywno-opiekuńczą. Odpowiednie przepisy w tym zakresie znajdujemy zarów-
no w Ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jak i w tzw. ustawach 
indywidualnych oraz odnośnie Kościoła katolickiego w Konkordacie. sprawy wy-
nikające ze stosunków pomiędzy państwem a kościołami i innymi związkami wy-
znaniowymi należą do zadań Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości 
Narodowych i etnicznych Ministerstwa Administracji i cyfryzacji25.

1. ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Na podstawie art. 19 ust. l i 2 pkt 14-15 ustawy o gwarancjach wolności su-
mienia i wyznania kościoły i inne związki wyznaniowe mogą tworzyć na zasa-
dzie równouprawnienia organizacje mające na celu przeciwdziałanie patologiom 
społecznym i ich skutkom oraz prowadzić działalność charytatywno-opiekuńczą. 
Zgodnie z art. 13 ust. 5 analizowanej ustawy „Dochody z działalności gospodarczej 
osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych oraz spółek, których 
udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części,  
w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następu-
jącym na (…) działalność charytatywno-opiekuńczą (…) oraz na inwestycje sa-
kralne i inwestycje kościelne, których przedmiotem są (…) zakłady charytatywno-
opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów”. Biorąc pod uwagę wyrok NsA z 
27 września 2005 r. (FsK 2149/04) oraz glosę B. pahla do tego wyroku należy pod-
kreślić, że działalność gospodarcza przez sam fakt, iż jest prowadzona przez ko-
ścielną osobę prawną nie staje się wyłącznie działalnością charytatywno-opiekuń-
czą. „Jest to typowa działalność gospodarcza, polegająca na odpłatnym świadcze-
niu usług zdrowotnych. W konsekwencji kościelna osoba prawna prowadząca nie-
publiczny zakład opieki zdrowotnej, w którym pobierane są opłaty za świadczone 
usługi zdrowotne, nie mogła i obecnie nie może korzystać ze zwolnienia od podat-
ku od nieruchomości”26. Działalność charytatywno-opiekuńczym podejmowana 
przez osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych traktowana jest 

24 przepisy ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej pol-
skiej obowiązują tylko w zakresie nieregulowanym przez Konkordat.

25 https://mac.gov.pl/departamenty/departament-wyznan-religijnych-oraz-mniejszosci-narodowych-
i-etnicznych (dostęp: 12 grudnia 2014 r.).

26 B. pahl, Glosa do wyroku NsA z dnia 27 września 2005 r., FsK 2149/04, LeX (dostęp: 14 
grudnia 2014 r.).
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pod względem prawnym jednakowo jak analogiczna działalność prowadzona przez 
instytucje państwowe27. Zgodnie z art. 24 ust. l oraz na zasadach określonych w in-
nych ustawach28 w celu realizacji działalności charytatywno-opiekuńczej kościoły i 
inne związki wyznaniowe mają prawo zakładać i prowadzić odpowiednie instytucje: 
zakłady opiekuńcze dla osób potrzebujących opieki (sierot, starców, osób upośledzo-
nych fizycznie lub umysłowo), szpitale i zakłady lecznicze, apteki, żłobki dla dzieci, 
bursy, schroniska, udzielać doraźnej pomocy humanitarnej osobom potrzebującym 
w kraju i za granicą. środki na realizację tej działalności mogą pochodzić, jak stano-
wi art. 24 ust. 2 pkt 1-6 ustawy o gwarancjach swobody sumienia i wyznania, z takich 
źródeł, jak: ofiary pieniężne i w naturze; spadki, zapisy i darowizny krajowe i zagra-
niczne; dochody z imprez i zbiórek publicznych; subwencje, dotacje i ofiary pocho-
dzące od krajowych instytucji i przedsiębiorstw państwowych, społecznych, wyzna-
niowych i prywatnych; odpłatność za usługi świadczone przez instytucje charyta-
tywno-opiekuńcze kościołów i innych związków wyznaniowych; dochody instytucji 
kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zgodnie z art. 36 ust. 8 „Jeżeli statut kościoła lub innego związku wyznaniowe-
go nie stanowi inaczej, majątek pozostały po zakończeniu postępowania likwida-
cyjnego kościoła lub innego związku wyznaniowego albo osób prawnych, o któ-
rych mowa w art. 32 ust. 3, może być przeznaczony wyłącznie na cele charytatyw-
no-opiekuńcze w drodze decyzji organu rejestrowego”.

Działalności charytatywnej nie należy utożsamiać z pojęciem pomocy społecz-
nej, która ma na celu zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Organy admi-
nistracji rządowej i samorządowej współpracują z kościołami i innymi związka-
mi wyznaniowymi w zakresie pomocy społecznej. Współpraca ta polega na zle-
caniu związkom wyznaniowym konkretnych zadań bądź udzielaniu im dotacji 
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań29. Działalność pożytku pu-
blicznego30 może być prowadzona przez „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”31. Działalność 

27 Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, art. 21a.
28 Np. uprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych do utworzenia i prowa-

dzenia zakładów opieki zdrowotnej wynika z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 1991 r.  
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408).

29 Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013, poz. 182), art. 25 ust. 1.
30 Działalność pożytku publicznego może być prowadzona nie tylko przez organizacje, któ-

re uzyskały status organizacji pożytku publicznego.
31 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

z 2014 r., poz. 1118), art. 3 ust. 3 pkt 1.
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charytatywna może być działalnością non profit, jeżeli pobieranie opłat za ofero-
wane usługi jest dokonywane w celu pokrycia kosztów działalności, co nie powo-
duje powstania dochodu.

2. ustawy indywidualne

Ustawy indywidualne potwierdzają i uszczegóławiają ogólną zasadą wpisaną do 
art. 19 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, dotyczącą prowadze-
nia przez kościoły i związki wyznaniowe działalności charytatywno-opiekuńczej:

– art. 32 ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego:

„1. Osoby prawne Kościoła mają prawo prowadzenia właściwej dla każdej  
z nich działalności charytatywno-opiekuńczej;

2. Dla prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, władze kościelne są 
uprawnione również do powołania:

1) prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia - jako instytu-
cji o zasięgu krajowym;

2) prawosławnych diecezjalnych ośrodków miłosierdzia - dla poszczegól-
nych diecezji.

3. prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia powołuje, nadaje mu sta-
tut i nadzoruje święty sobór Biskupów;

4. prawosławny Diecezjalny Ośrodek Miłosierdzia powołuje, nadaje mu statut 
i nadzoruje biskup diecezjalny;

5. Klasztory prowadzą działalność charytatywno-opiekuńczą w zakresie okre-
ślonym w ich statutach lub odpowiednich aktach wewnętrznych;

6. Działalność charytatywno-opiekuńczą mogą prowadzić bractwa cerkiewne 
w zakresie określonym w ich statutach.”;

– art. 25 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP:
„Kościół i jego osoby prawne prowadzą własną działalność charytatywno-opie-

kuńczą, w szczególności mogą prowadzić wyznaniowe zakłady opiekuńczo-wy-
chowawcze i charytatywno-opiekuńcze. Kościół i jego osoby prawne mogą wyko-
nywać działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej”;

– art. 10 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP:
„Kościół i jego osoby prawne mogą prowadzić działalność charytatywno-opie-

kuńczą, w szczególności placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz wykonywać 
działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.”;

– art. 22 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP:
„1. Kościół prowadzi, zgodnie ze swoją misją, działalność charytatywną i opie-

kuńczą, w tym także w zakresie opieki zdrowotnej. 2. środki na realizację działal-
ności, o której mowa w ust. 1, mogą pochodzić w szczególności z:
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1) ofiar pieniężnych i w naturze oraz subwencji i dotacji;
2) spadków, zapisów i darowizn krajowych i zagranicznych;
3) dochodów z imprez i zbiórek publicznych;
4) odpłatności za usługi świadczone przez kościelne zakłady charytatyw-

no-opiekuńcze, w tym z wykonywanej działalności leczniczej w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej;

5) innych dochodów kościelnych osób prawnych, w tym z ich działalno-
ści gospodarczej.”;

– art. 22-24 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów 
w RP:

„Art. 22. 1. Kościół i jego osoby prawne mają prawo prowadzenia działalności 
charytatywno-opiekuńczej, którą realizują organizacje kościelne:

1) Betezda okręgu,
2) Betezda zboru,
3) Betezdę powołuje i nadaje jej statut Rada Kościoła na wniosek okręgu 

lub zboru.
3. Działalność charytatywno-opiekuńczą mogą również prowadzić inne jed-

nostki organizacyjne Kościoła, w zakresie określonym w ich statutach.
Art. 23. Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczegól-

ności:
1) prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycz-

nie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
2) wykonywanie działalności leczniczej w rozumieniu przepisów o dzia-

łalności leczniczej oraz prowadzenie aptek,
3) organizowanie pomocy sierotom, ofiarom wojennym, osobom do-

tkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami i znajdującym się  
w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym oraz pozbawio-
nym wolności,

4) prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
5) udzielanie pomocy w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży 

znajdującym się w potrzebie,
6) krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyja-

jących,
7) przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i oso-

bom znajdującym się w szczególnej potrzebie.
Art. 24. środki na realizację działalności charytatywno-opiekuńczej mogą po-

chodzić w szczególności z:
1) ofiar pieniężnych i w naturze oraz subwencji i dotacji,
2) spadków, zapisów i darowizn krajowych i zagranicznych,
3) dochodów z imprez i zbiórek publicznych,
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4) odpłatności za usługi świadczone przez kościelne instytucje charyta-
tywno-opiekuńcze,

5) innych dochodów Kościoła i jego osób prawnych, w tym z ich działal-
ności gospodarczej.”;

– art. 19-22 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP:
„Art. 19. 1. Kościół ma prawo tworzenia organizacji prowadzących działalność 

o charakterze (…) charytatywnym, (…) oraz na rzecz (…) przeciwdziałania pato-
logiom społecznym i ich skutkom.

Art. 20. Kościół, jego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne Kościoła 
określone w jego statucie mają prawo prowadzenia właściwej dla każdej z nich 
działalności charytatywno-opiekuńczej.

Art. 21. Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczegól-
ności:

1) prowadzenie zakładów dla sierot, osób w podeszłym wieku lub niepeł-
nosprawnych oraz innych osób potrzebujących opieki,

2) wykonywanie działalności leczniczej w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, prowadzenie aptek, ośrodków zdrowego życia, 
oświaty zdrowotnej i ekologicznej oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym,

3) organizowanie pomocy w zakresie małżeństwa, macierzyństwa i rodziny,
4) organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami ży-

wiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trud-
nym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom,  
w tym pozbawionym wolności,

5) prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
6) udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży 

znajdującej się w potrzebie,
7) udzielanie pomocy materialnej młodzieży uczącej się i studiującej,  

a znajdującej się w potrzebie,
8) krzewienie idei miłości bliźnich i postaw moralno-społecznych temu 

sprzyjających,
9) popularyzowanie postaw prozdrowotnych,
10) upowszechnianie zasad chrześcijańskiego etosu pracy i ekonomiki,
11) przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i oso-

bom znajdującym się w szczególnej potrzebie.
Art. 22. środki na realizację działalności charytatywno-opiekuńczej pochodzą 

w szczególności z:
1) ofiar pieniężnych i w naturze,
2) spadków, zapisów i darowizn krajowych i zagranicznych,
3) dochodów z imprez i zbiórek publicznych,
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4) subwencji, dotacji i ofiar pochodzących od krajowych instytucji  
i przedsiębiorstw państwowych, społecznych, wyznaniowych i prywat-
nych,

5) odpłatności za usługi świadczone przez kościelne instytucje charyta-
tywno-opiekuńcze,

6) dochodów kościelnych osób prawnych, w tym z ich działalności go-
spodarczej.”;

– art. 18 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w RP oraz 
ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP:

„1. Kościół może tworzyć własne organizacje kościelne w celu realizacji zadań 
wynikających z jego misji.

2. Organizacje, o których mowa w ust. 1, mają na celu w szczególności działal-
ność (…) charytatywno-opiekuńczą (…).

3. Władze kościelne czuwają nad zgodnością działania organizacji z ich celami 
religijnymi i etycznymi.

4. Do organizacji, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się prawa o stowarzy-
szeniach.

5. Organizacje, o których mowa w ust. 1, mogą uzyskiwać osobowość prawną 
w trybie określonym w art. 5.”;

– art. 16 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP:
„1. Kościół może tworzyć własne organizacje kościelne w celu realizacji zadań 

wynikających z jego misji.
2. Organizacje kościelne mają na celu w szczególności działalność na rzecz for-

macji religijnej, kultu mariawickiego oraz przeciwdziałania upadkowi obyczajów  
i patologiom społecznym, a także ich skutkom.

3. Władze kościelne czuwają nad zgodnością działania organizacji z ich celami 
religijnymi i moralnymi.

4. Do organizacji, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się prawa o stowarzy-
szeniach.

5. Organizacje, o których mowa w ust. 1, mogą uzyskiwać osobowość prawną 
w trybie określonym w art. 4.”;

– art. 17-18 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów w RP:

„Art.. 17. 1. Kościół może tworzyć własne organizacje kościelne w celu realiza-
cji zadań wynikających z jego misji.

2. Organizacje, o których mowa w ust. 1, mają na celu w szczególności (…) 
działalność charytatywno-opiekuńczą (…).

3. Władze kościelne czuwają nad zgodnością działania organizacji z ich celami 
religijnymi i etycznymi.

(…)
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Art. 18. Kościelne osoby prawne mają prawo prowadzenia właściwej dla każdej 
z nich działalności charytatywno-opiekuńczej.

– art. 20-21 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP:
„Art. 20.2. Organizacje zielonoświątkowe mogą mieć na celu w szczególności 

zgodną z nauką Kościoła działalność społeczno-kulturalną, oświatowo-wycho-
wawczą i charytatywno-opiekuńczą.

(…)
Art. 21. Kościelne osoby prawne mają prawo prowadzenia właściwej dla każdej 

z nich działalności charytatywno-opiekuńczej.”.
prawo kościołów do prowadzenia zakładów opiekuńczo-wychowawczych, 

charytatywno-opiekuńczych i zakładów opieki zdrowotnej gwarantują wiele 
ustaw indywidualnych. Nie wszystkie związki wyznaniowe mające na terytorium 
polski swoich wyznawców czy ośrodki kultu podejmują się organizowania działań 
charytatywnych, ponieważ posiadają małe zasoby i niewielką liczby wyznawców. 
Większe wspólnoty religijne bardzo aktywnie świadcząc pomoc potrzebującym. 

3. Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła Katolickiego

Obok głoszenia słowa Bożego i sprawowania sakramentów świętych wśród 
podstawowych zadań Kościoła katolickiego wymienia się także posługę miłości. 
Wszyscy wierni mają prawo i obowiązek angażować się w realizację przykazania 
miłości bliźniego. W Kościołach partykularnych odpowiedzialność za realizację 
działalności charytatywnej ponoszą jako pierwsi biskupi. Jak podkreślił Benedykt 
XVI w Motu proprio „O posłudze miłości” z 11 listopada 2012 r. „prowadząc dzia-
łalność charytatywną, liczne istniejące organizacje katolickie nie powinny ograni-
czać się po prostu do zbierania lub rozdziału środków pieniężnych, ale winny za-
wsze szczególną troską otoczyć osobę, która jest w potrzebie, a także pełnić cenną 
funkcję pedagogiczną we wspólnocie chrześcijańskiej”.

Działalność dobroczynna Kościoła wynika zarówno z katolickiej nauki społecznej32, 

32 Np. Jan paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 25 marca 1995 r., AAs 87 (1995) 401-522, 
Nr 27: „Jakże nie wspomnieć również o wszystkich gestach gościnności, poświęcenia i bezintere-
sownej troski, spełnianych codziennie z miłością przez ogromną liczbę osób w rodzinach, w szpi-
talach, sierocińcach, domach spokojnej starości lub innych ośrodkach czy wspólnotach obrony ży-
cia? Kościół, idąc za przykładem Jezusa, „dobrego Samarytanina” (por. Łk 10, 29-37) i „z Niego 
czerpiąc swoją moc, stał zawsze w pierwszej linii na wszystkich tych frontach działalności chary-
tatywnej: wiele jego synów i córek, zwłaszcza zakonnice i zakonnicy, przyjmując dawne, ale za-
wsze aktualne formy działania, poświęciło i nadal poświęca życie Bogu, oddaje je z miłości bliź-
nim najsłabszym i najbardziej potrzebującym.”; Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 1 maja 
1991 r., AAs 83 (1991) 793-867, Nr 49: „Kościół, wierny nakazowi swojego Założyciela Chrystu-
sa, zawsze, poprzez swoje dzieła, jest na tym polu obecny, by człowiekowi potrzebującemu ofiaro-
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jak i z przepisów prawa kanonicznego33. W celu realizacji swych zadań Kościół powo-
łuje różne instytucje na szczeblu krajowym i diecezjalnym. Większość parafii w polsce 
działa charytatywnie, istnieje wiele katolickich stowarzyszeń (np. „Wiosna”), które ofe-
rują pomoc potrzebującym. Najwięcej na pomoc innym przeznacza kościelna organi-
zacja charytatywna caritas polska, która pomaga nie tylko potrzebującym w kraju, ale 
także za granicą. Instytucja ta, która zyskuje uznanie i zaufanie nie tylko wśród wyznaw-
ców Kościoła katolickiego rozwija swoją działalność na poziomie parafialnym, diecezjal-
nym, krajowym i międzynarodowym. przykładem szeroko reklamowanej w mediach 
akcji charytatywnej jest „szlachetna paczka”, którą wymyślił duchowny katolicki - ks. 
Jacek stryczek. co ważne, praca charytatywna Kościoła Katolickiego ma odbywać się 
nie tylko zgodnie w wymogami nauki Kościoła i wolą wiernych, ale ma także respekto-
wać przepisy prawa państwowego. Zgodnie z Konkordatem z 1993 roku „Odpowiednie 
instytucje kościelne mają prawo prowadzenia, każda zgodnie ze swą naturą, działalno-
ści o charakterze misyjnym, charytatywnym i opiekuńczym. W tym celu mogą one two-
rzyć struktury organizacyjne i urządzać publiczne zbiórki”34. Do obowiązków każdego 
biskupa diecezjalnego należy czuwanie, aby w działalności katolickich organizacji cha-
rytatywnych zawsze były przestrzegane przepisy prawne. Dykasterią odpowiedzialną za 
stosowanie tych norm oraz czuwanie nad katolickimi dziełami charytatywnymi na po-
ziomie międzynarodowym jest papieska Rada Cor unum.

podsumowanie

chociaż niejednokrotnie obserwujemy znieczulicę wśród ludzi to nadal istnie-
je wiele zakresów działalności charytatywnej nie tylko w Kościele, ale i w spo-

wać materialne wsparcie, nie upokarzając go przy tym i nie sprowadzając do roli przedmiotu opie-
ki, lecz pomagając mu wyjść z trudnej sytuacji przez dowartościowanie godności jego osoby. Na-
leży tu zaznaczyć, że dzięki Bogu, czynna miłość nigdy w Kościele nie wygasła, co więcej, wzrasta 
dziś i przejawia się w budzących nadzieję wielorakich formach. W związku z tym na szczególne 
wspomnienie zasługuje zjawisko wolontariatu. Kościół mu sprzyja, rozwija je i wszystkich zachę-
ca do udziału w popieraniu inicjatyw w tym zakresie.”.

33 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 stycznia 1983, AAs 
75 II (1983) 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. przekład polski zatwierdzony przez Konferen-
cję episkopatu, poznań 1984, kan. 222: „§ 1. Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom Ko-
ścioła, aby posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz 
miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy. § 2. Obowiązani 
są także do popierania sprawiedliwości społecznej, jak również, pamiętając o przykazaniu Pana, 
do udzielania pomocy biednym z własnych dochodów.”; Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1299: 
„§ 1. Kto z prawa naturalnego i kanonicznego może swobodnie rozporządzać swoimi dobrami, 
może również przeznaczyć swój majątek na cele pobożne, czy to aktem między żyjącymi, czy też 
testamentem”.

34 Konkordat Rp, art. 21 ust. 1.
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łeczeństwie. Wartość ludzkiej solidarności zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych 
kształtuje obraz życia społecznego i stosunków międzyludzkich. Wielorakie inicja-
tywy podejmowane przez związki wyznaniowe na rzecz osób starszych, chorych 
i przeżywających trudności (hospicja, szpitale, darmowe stołówki) są widzialnym 
świadectwem szczególnej miłości różnych wspólnot religijnych względem potrze-
bujących.

* * *

streszczenie: Dobro człowieka i dobro wspólne są tymi wartościami, które łączą wiele pod-
miotów. celem artykułu jest wskazanie podstaw prawnych działalności charytatywno-opiekuń-
czej 15 kościołów i innych związków wyznaniowych działających w polsce na podstawie tzw. 
ustaw indywidualnych. Na wstępie wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia, jak wspólnota re-
ligijna, ustawa generalna, ustawy indywidualne. Analizowane przepisy dotyczą regulacji zawar-
tych w Konstytucji, Konkordacie, ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz 
ustawach określających status prawny poszczególnych związków wyznaniowych. pominięte 
zostaną - poza Kościołem katolickim - przepisy wewnętrzne danego związku wyznaniowego.

słowa kluczowe: kościoły, związki wyznaniowe, ustawa generalna, ustawy indywidualne, 
działalność charytatywna, Konkordat, zasada współdziałania.

summary: Human welfare and the common good are those values that span multiple enti-
ties. The aim of this article is to identify the legal basis for charitable care activity 15 churches 
and other religious organizations operating in poland on the basis of the so-called. individual 
acts. At the outset, the basic concepts are explained, as the religious community, the general law, 
the act individually. Analyzed rules apply to the regulations contained in the constitution, the 
concordat, the law on guarantees freedom of conscience and religion and the laws defining the 
legal status of each of the denominations. Bypass - outside the catholic church - the Internal 
Rules of the religious association.

Key words: churches, religious associations, General Law, the Law individual charity, the 
concordat, the principle of cooperation.
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Małgorzata Oroń

PRAWNE ASPEKTY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

LEGAL ASPECTS OF COOPERATION BETWEEN NGOS  
AND PUBLIC ADMINISTRATION

Wstęp

W stosunku do czasu sprzed 1989 roku przekształceniu w prawie państwowym, 
poddany został w części zakres przedmiotowy realizowanych zadań, a także meto-
dy ich urzeczywistniania przez administrację publiczną w polsce. W ciągu ostat-
nich dwóch dekad najwięcej zmian dotyczyło katalogu podmiotów posiadających 
uprawnienie lub ustawowy obowiązek przedsiębrania aktywności w imieniu ad-
ministracji. Działania, których podejmuje się administracja, ale również organi-
zacje pozarządowe, dla członków społeczeństwa można określić mianem celów 
publicznych. pojęcie to nie zostało jednak normatywnie zdefiniowane.

W celu dokładnego zrozumienia omawianego tematu pracy, należy naj-
pierw wyjaśnić definicję „organizacje pozarządowe”. pojęcie organizacji poza-
rządowych funkcjonuje w prawie międzynarodowym. Zostało ono wprowadzo-
ne do powszechnego prawa międzynarodowego przez art. 72 Karty Narodów 
Zjednoczonych. Z rezolucji Rady Gospodarczo-społecznej ONZ wynika, że orga-
nizacje pozarządowe to organizacje nieutworzone na podstawie umowy między-
narodowej, organizacje takie muszą być otwarte dla wszystkich zainteresowanych 
stron, tworzenie zamkniętych grup jest zabronione; muszą mieć one również de-
mokratycznie wybrane przedstawicielstwo oraz mechanizmy kontrolujące zarząd 
1. W polskim ustawodawstwie pojęcie to zaczęło pojawiać się w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych XX w., obok organizacji społecznej. po raz pierwszy organiza-
cje pozarządowe zdefiniowano w art. 2 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-

1 por. B. Mielnik, Kształtowanie się pozapaństwowej podmiotowości w prawie międzynarodo-
wym. Wrocław 2008, s. 190-191.
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litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych2 wska-
zując, że są nimi stowarzyszenia, związki, izby oraz inne organizacje pracodawców 
i pracobiorców o charakterze ogólnokrajowym w szczególności działające na rzecz 
osób niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odrębnych przepisów3. W myśl 
ustawodawstwa polskiego przez organizacje pozarządowe (ang. non governmental 
organizations, NGO) rozumiemy wszystkie podmioty, które nie są organami lub 
jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz 
których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku (non-profit). Niekiedy 
o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnie-
niu od sektora publicznego i sektora przedsiębiorstw jednakże zakresy tych pojęć 
się nie pokrywają. Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w ustawie z 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często 
odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. 
ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi są podmioty niebędące 
jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach pu-
blicznych, które nie działają w celu osiągnięcia zysku”.

1. podstawy prawne regulujące działalność organizacji pozarządowych

Rola państwa i zakres zadań publicznych zależy od modelu społeczno-gospo-
darczego państwa. W polsce odpowiedź na pytanie, jakie obowiązki wobec obywa-
teli spoczywają na państwie oraz to, które jednostki administracji publicznej reali-
zują zadania publiczne, ma swoje źródło w preambule Konstytucji Rzeczpospolitej 
polskiej4 oraz w szeregu aktów normatywnych o znaczeniu systemowym, tj. usta-
wy o samorządzie gminnym, wojewódzkim i powiatowym. 

Aktem, w którym polski ustawodawca po raz pierwszy posłużył się terminem 
organizacji pozarządowej, była przyjęta przez ustawodawcę w 1997 r. w art. 2 pkt 
3 ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych5. W aktualnym brzmieniu przywołanego artykułu u.r.z. w zakresie de-
finicji organizacji pozarządowej stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o organi-
zacjach pozarządowych – oznacza to organizacje pozarządowe oraz podmioty wy-

2 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776), dalej: u.r.z.

3 por. p. suski, Stowarzyszenia i fundacje. Warszawa 2011, s. 61-63.
4 Konstytucja Rzeczpospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483).
5 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
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mienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie6. W związku z nowelizacją omawianej ustawy wg art. 
3 ust. 2 i 4 organizacjami pozarządowymi są: 1) niebędące jednostkami sektora fi-
nansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i 2) niedziała-
jące w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne niepo-
siadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność praw-
ną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem przepisów działu II u.d.p.p. 
nie stosuje się natomiast do: 1) partii politycznych; 2) związków zawodowych  
i organizacji pracodawców; 3) samorządów zawodowych oraz 4) fundacji utwo-
rzonych przez partie polityczne7.

Ze względu na to, że obywatele mają prawo do podejmowania wszelkich ini-
cjatyw, które przedstawiałyby pomysły na rozwiązanie lokalnych problemów, 
obywatele mogą tworzyć organizacje pozarządowe, przede wszystkim funda-
cje i stowarzyszenia. Dlatego też kwestie relacji organów administracji publicznej  
i organizacji obywatelskich, ustawodawca uregulował w Ustawie o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie8. W art. 4 przywołanej ustawy wskazana jest 
sfera zadań publicznych, w której organy administracji publicznej powinny współ-
pracować z organizacjami obywatelskimi. Ustawa określa zarówno zasady i for-
my takiej współpracy. Ustawodawca określił 33 zadania wchodzące w zakres za-
dań publicznych realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Można podzielić je na 7 kategorii: a) polityka społeczna i zdrowie; b) działalność 
pomocowa; c) kultura i tożsamość narodowa; d) edukacja, sport i środowisko;  
f) zrównoważony rozwój; g) tworzenie społeczeństwa obywatelskiego; h) gospo-
darka i rynek pracy9.

Zasada współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją 
publiczną zakorzeniona jest w preambule do Konstytucji Rp, która wskazuje, że 
wskazane w niej postanowienia oparte są „na poszanowaniu wolności i sprawie-
dliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz zasadzie pomocniczości 
umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Zgodnie z podstawowo rozu-
mianą zasadą pomocniczości zadania publiczne powinny być rozdzielone pomię-
dzy poszczególne szczeble władz. Zasada pomocniczości, która została wypraco-
wana przez katolicką naukę społeczną, została przyjęta i rozbudowana w prawie 

6 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

7 por. p. Kledzik, Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicz-
nych. Studium administracyjno-prawne. Warszawa 2013, s. 21-22.

8 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

9 por. J. Kluczyńska, M.Guć, I. Gosk, A. sienicka, Prawne uwarunkowania współpracy samo-
rządów i organizacji pozarządowych, 2009, s. 6.
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konstytucyjnym poszczególnych państw europejskich, a następnie przyjęta przez 
system prawny Unii europejskiej. Każde zadanie publiczne powinno być powie-
rzone tej jednostce władzy publicznej, która gwarantuje jego wykonanie efektyw-
nie oraz znajduje się na możliwie jak najlepszym szczeblu struktury władz. Jeśli 
zatem zadanie publiczne może zostać wykonane efektywniej przez podmiot nie-
publiczny, powinno dojść do zlecenia tego zadania istniejącym podmiotom niepu-
blicznym, w szczególności organizacjom pozarządowym10.

tak rozumiana zasada pomocniczości powinna mieć zastosowanie we wszyst-
kich działaniach organów administracji publicznej. Ustawa o pomocy spo-
łecznej11, a także Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy12 
w swojej treści nawiązują do zasad, na których powinna być oparta współpraca  
z sektorem pozarządowym: pomocniczości, jawności, efektywności, uczciwej kon-
kurencji. Wymienione wyżej zasady oraz omówiona zasada pomocniczości sta-
nowią spoiwo łączące kompetencje i inicjatywy rządu, samorządu i organizacji 
pozarządowych w spójny i efektywny mechanizm realizacji zadań publicznych. 
Natomiast Ustawa o wychowaniu w trzeźwości13, Ustawa o przeciwdziałaniu nar-
komanii14 oraz Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tyto-
niu i wyrobów tytoniowych15 zobowiązują samorządy do współdziałania z orga-
nizacjami pozarządowymi (tj. prowadzącymi działalność statutowa w określonym  
w tych ustawach zakresie) i popierania ich16.

W codziennej działalności organizacji pozarządowych szczególne znaczenie 
ma współpraca z samorządem lokalnym – gminnym i powiatowym. Z tego wzglę-
du należy przywołać art. 7 ust. 1 pkt 9 Ustawy o samorządzie gminnym17 oraz 
art. 4 ust. 1 pkt 22 Ustawy o samorządzie powiatowym18 wskazujący samorządom 

10 H. Izdebski, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – komentarz. 
Warszawa 2003, s. 10-11.

11 Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728).
12 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz.U. z 2008 r. 

Nr 69 poz. 415).
13 Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-

lizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.).
14 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 

z późn. zm.).
15 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 z późn. zm.).
16 por. J. Kluczyńska, M. Guć, I. Gosk, A. sienicka, Prawne uwarunkowania współpracy sa-

morządów i organizacji pozarządowych. 2009, s. 10.
17 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 

z późn. zm.).
18 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 

z późn. zm.).
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współprace z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnio-
nymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego, jako ich zadania własne. 
pozostałe akty prawne w oparciu, o które działają organizacje pozarządowe to 
ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych19, ustawa z 28 lipca 2005 r. 
o partnerstwie publiczno-prywatnym20, ustawa z 29 stycznia 2004 r. prawo za-
mówień publicznych21, Rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z 23 
marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności 
organizacji pożytku publicznego22.

2. Formy prawne współpracy organizacji pozarządowych 
     z administracją publiczną

Dla dokonaniu przeglądu form współpracy organizacji pozarządowych z admi-
nistracja publiczną zasadnym wydaje się odniesienie do rozwiązań normatywnych, 
przyjętych na gruncie u.d.p.p.; W myśl art. 5 ust. 1 i 2 przywołanej ustawy współpra-
ca ta może odbywać się w szczególności w formach: 1) zlecania organizacjom po-
zarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 u.d.p.p. realizacji zadań 
publicznych na zasadach określonych w ustawie; 2) wzajemnego informowania się 
o planowanych kierunkach działalności; 3) konsultowania z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.d.p.p. projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji; 4) konsulto-
wania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych , o któ-
rej mowa w art. 4 u.d.p.p., z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku 
ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego; 5) umów part-
nerstwa określonych w u.z.p.p.r23; 6) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze 
doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p. oraz przedstawicieli właściwych 
organów administracji publicznej; 7) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na 
zasadach określonych w ustawie24. Można zatem wnioskować, że formy współpracy 

19 Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240 
z późn. zm.).

20 Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 r. Nr 19 
poz. 100).

21 Ustawa z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 r. Nr 19 poz. 177).
22 Rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z 23 marca 2011 r. w sprawie rocz-

nego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U.  
z 2011 r. Nr 80, poz. 434).

23 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.).
24 Zob. szerz: p. Kledzik, Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów pu-

blicznych. Studium administracyjno-prawne. Warszawa 2013, s. 99-115.
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międzysektorowej można podzielić na finansową, w ramach, której mieści się zleca-
nie zadań publicznych, umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej oraz umowy part-
nerstwa. Natomiast druga forma współpracy międzysektorowej ma charakter niefi-
nansowy – wzajemne informowanie, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze 
doradczym i inicjatywnym. W poniższej części artykułu zostaną omówione tylko 
wybrane formy współpracy międzysektorowej.

2.1. Finansowe formy współpracy międzysektorowej
2.1.1. zlecanie realizacji zadań publicznych

Zlecanie realizacji zadań publicznych może odbywać się w dwóch formach 
– powierzania organizacjom pozarządowym wykonania zadań publicznych 
bądź wspierania takich zadań. Zarówno powierzenie, jak i wspieranie łączy się  
z udzieleniem dotacji25. Wspieranie oraz powierzanie odbywa się zwykle po prze-
prowadzeniu otwartego konkursu ofert (chyba, że przepisy odrębne przewidują 
inny tryb zlecania), przy czym organizacja pozarządowa może również z własnej 
inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych. Należy jednak zauważyć, iż 
zakres zadań zlecanych organizacjom pozarządowym musi być określony w rocz-
nym programie współpracy, aby przyjęte przez organ stanowiący rozstrzygnię-
cia dotyczące współpracy były adekwatne do potrzeb i możliwości sektora poza-
rządowego. Organ administracji publicznej, który zamierza zlecić realizację zada-
nia publicznego organizacjom pozarządowym, ogłasza w tym celu konkurs ofert. 
szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa wspomniana wcześniej 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Istnieje także możli-
wość uproszczonego zlecenia wykonania zadania publicznego – o charakterze lo-
kalnym lub regionalnym - na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert przy zachowaniu łącznie następujących warunków: wy-
sokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza 10 tys. złotych, a reali-
zacja zadania publicznego ma nastąpić w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

„Organizacja przygotowuje i składa ofertę na realizacje zadania publicznego.  
W przypadku uznania zadania za celowe, organ wykonawczy jednostki samorzą-
du terytorialnego przedstawia ofertę do publicznej wiadomości (BIp, siedziba or-
ganu, strona internetowa organu). W trakcie 7 dni każda osoba prawna lub fizycz-
na może zgłaszać swoje uwagi dotyczące oferty. po upływie 7 dni oraz rozpatrzeniu 
ew. uwag zawierana jest umowa pomiędzy samorządem a organizacją”26.

25 por. M. Guć, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik jedno-
stek samorządu terytorialnego. Warszawa 2004, s. 34.

26 I. Raszeja-Ossowska, Zasady współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samo-
rządu terytorialnego. Poradnik. [w:] http://witrynawiejska.org.pl/data/Zasady%20wspolpra-
cy%20NGO%20z%20Js.pdf (dostęp: 04 listopada 2014 r.).
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2.1.2. Inicjatywa lokalna

Jest to zupełnie nowa forma współpracy, która do porządku prawnego zosta-
ła wprowadzona przez nowelizację Ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie z 22 stycznia 2010 roku. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkań-
cy jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć wniosek o realizację zadania 
publicznego (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub 
podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego), do 
jednostek samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania 
bądź siedzibę. Ustawa zawiera katalog zamknięty odnoszący się bezpośrednio do 
wybranych sfer pożytku publicznego dotyczących inicjatywy lokalnej. W katalogu 
tym zawarta jest m.in. inicjatywa dotycząca: działalności charytatywnej; edukacji, 
oświaty i wychowania; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej; 
promocja i organizacja wolontariatu. Do trybu wniosku o realizację zadania pu-
blicznego w ramach inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego. przy czym nowelizacja stanowi, iż organ stanowiący jed-
nostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wnio-
sków o realizację zadania publicznego w ramach omawianej inicjatywy. Organ wy-
konawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera umowę na wykonanie ini-
cjatywy lokalnej z wnioskodawcą (mieszkańcami). Do umowy załącza się opraco-
wane wspólnie (przez strony umowy) dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia 
inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys. Ważnym aspektem tej umo-
wy jest to, iż nie dochodzi do faktycznego przepływu pieniędzy między strona-
mi – tzn. jednostka samorządu terytorialnego finansuje bezpośrednio, ze swojego 
budżetu wykonanie inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy mogą jedynie (na podstawie 
umowy użyczenia) otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwa-
nia umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej27.

Oprócz wymienionych powyżej form współpracy finansowej między sekto-
rami, art. 11 ust.5 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
wprowadził możliwość wspierania i powierzania zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym. Niestety w świetle nowej Ustawy o partnerstwie publiczno-
prywatnym przyjętej w grudniu 2008 r.28 wyłącznie przedsiębiorcy maja prawo 
realizowania zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

27 por. J. Kluczyńska, M. Guć, I. Gosk, A. sienicka, Prawne uwarunkowania współpracy sa-
morządów i organizacji pozarządowych. 2009, s. 15.

28 Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19 
poz. 100).
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2.2. pozafinansowe formy współpracy międzysektorowej
2.2.1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności

Obowiązek wzajemnego informowania obejmuje zarówno informacje prze-
kazywane przez organy administracji publicznej organizacjom pozarządowym, 
jak i informacje przekazywane przez organizacje pozarządowe administracji. 
Ustawodawca nie zawarł w ustawie przykładów konkretnych działań. Jednak 
stosując wykładnię funkcjonalna można przyjąć, iż celem takiego zapisu jest za-
pewnienie obu stronom możliwości zaznajomienia się z prowadzona przez siebie 
działalnością. Aby było to możliwe, informacje powinny być przekazywane na bie-
żąco oraz w sposób pozwalający zapoznać się z nimi wszystkim zainteresowanym 
instytucjom i osobom29.Ministerstwo pracy i polityki społecznej wskazało jednak 
przykładowe działania, wśród nich wymienia takie czynności jak: 1) publikowa-
nie ważnych informacji na stronach internetowych danej jednostki samorządu te-
rytorialnego; 2) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach rady 
gminy oraz komisjach rady gminy, z prawem zabierania głosu; 3) przekazywanie 
przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych 
zadaniach sfery publicznej30.

2.2.2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących 
           sfery zadań publicznych

Organy administracji publicznej są zobowiązane konsultować ze środowiskiem 
organizacji pozarządowych wszystkie te akty prawne, których zakres dotyczy sfery 
działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje obejmują: zapoznanie z pro-
jektem regulacji, zbieranie opinii i gotowość ich uwzględniania (lub informowa-
nia, dlaczego opinie nie zostały uwzględnione).

Idea konsultacji wiąże się bezpośrednio z realizacją ustawowej zasady part-
nerstwa rozumianej, jako tworzenie niezbędnych warunków (instytucjonalnych, 
prawnych, materialnych) udziału organizacji pozarządowych w procesie planowa-
nia, podejmowania decyzji i ich realizacji. Organizacjom pozarządowym przysłu-
guje, więc prawo inicjowania tych procesów i uczestnictwa w nich na równych 
zasadach z innymi partnerami współpracy. celem konsultacji jest podejmowanie 

29 por. J. Kluczyńska, M. Guć, I. Gosk, A. sienicka, Prawne uwarunkowania współpracy sa-
morządów i organizacji pozarządowych. 2009, s. 19.

30 Zob. szerz: Ministerstwo pracy i polityki społecznej, Zasady tworzenia programu współ-
pracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Metodologia i zalecenia, Warszawa 2004.
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lepszych, bardziej przemyślanych decyzji i wypracowanie bardziej satysfakcjonu-
jących rozwiązań. Metody oraz sposoby prowadzenia konsultacji to m.in.: wno-
szenie uwag drogą pisemną i elektroniczną, badania opinii publicznej (sondaże i 
ankiety), warsztaty i spotkania dyskusyjne, konsultacje prowadzone drogą telefo-
niczną, konferencje i inne spotkania, fora internetowe.

Konsultacje odbywają się według określonych procedur przy zachowaniu 
pewnych zasad: 1) konsultacje podejmowane są dla dobra ogółu (np. społeczno-
ści lokalnej); 2) za przeprowadzenie konsultacji odpowiada wnioskodawca danej 
regulacji, dlatego należy podać do wiadomości informację o tym, kto jest osobą 
odpowiedzialną za proces konsultacji z ramienia organów administracji; 3) or-
ganizacje pozarządowe, jako partnerzy społeczni, winni być wyposażeni przez 
administrację publiczną we wszelkie istotne materiały; 4) organy administracji 
zobowiązane są do wnikliwej analizy wniesionych uwag oraz opinii strony spo-
łecznej oraz do udzielenia informacji zwrotnej na ich temat, zwłaszcza udzielając 
odpowiedzi na pytanie o to, które uwagi i sugestie zostały uwzględnione, a które 
odrzucone – wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji; 5) wyniki konsultacji oraz 
wypracowane raporty powinny być szeroko dostępne i podane do wiadomości 
wszystkich zainteresowanych stron.

Jednym ze sposobów na bardziej usystematyzowaną, zinstytucjonalizowaną 
formę współpracy jest tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatyw-
nym, składających się z przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych. 
przykłady zespołów: rada działalności pożytku publicznego, komisje konkursowe 
do opiniowania ofert w konkursach otwartych31.

Opisane formy współpracy pokazują, że kooperacja administracji publicznej 
i organizacji pozarządowych obejmuje szereg ważnych i wzajemnie uzupełnia-
jących się działań. Decyzja dotycząca wyboru formy współpracy należy do obu 
partnerów i nie powinny mieć miejsca sytuacje narzucania określonej formy dru-
giej stronie32. Warto pamiętać, że katalog działań Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie ma charakter przykładowy (o czym świadczy zwrot 
„w szczególności” poprzedzający ich listę), co powinno zachęcać samorządy do 
podejmowania innych inicjatyw, dopasowanych do specyfiki i potrzeb lokalnej 
społeczności.

31 I. Raszeja-Ossowska, Zasady współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samo-
rządu terytorialnego. Poradnik. [w:] http://witrynawiejska.org.pl/data/Zasady%20wspolpra-
cy%20NGO%20z%20Js.pdf (dostęp: 04 listopada 2014 r.).

32 H. Izdebski, Ustawa o pożytku działalności publicznej i o wolontariacie – komentarz. War-
szawa 2003, s. 36.
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* * *

streszczenie: przedmiotem artykułu jest analiza kwestii prawnych dotyczących zakresu 
podmiotowego pojęcia organizacji pozarządowych we współpracy z administracją publiczną. 
Omawiany rodzaj organizacji, które z założenia są niezależnie od administracji publicznej, jed-
nocześnie poprzeć przyjęcie ich, z woli ustawodawcy, roli w funkcjonowaniu społeczeństwa 
demokratycznego państwa prawa, nazywane są trzecim sektorem. Organizacje pozarządowe 
odróżniają się od innych podmiotów działalnością non profit. A zatem stanowią one organiza-
cje nie nastawione na zysk. W artykule przedstawiono szczegółowa analizę finansowych form 
współpracy międzysektorowej, a także podstawy prawne regulujące działalność organizacji po-
zarządowych.

słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, współpraca, administracja publiczna, prawne 
aspekty.

summary: The article is an analysis of the legal issues relating to the scope of the con-
cept of non-governmental organizations in collaboration with the public administration. Of 
this type of organizations that are supposed to be independent of government, at the same 
time support the adoption of them by the will of the legislature, the role in the functioning of  
a democratic society, the rule of law, called the third sector. Non-governmental organizations 
are distinguished from other non-profit entities activity. Thus, they are organizations non-prof-
it. This paper presents a detailed financial analysis forms cross-sectoral cooperation, as well as 
the legal basis for regulating the activities of non-governmental organizations.

Keywords: NGOs, cooperation, public administration, legal aspects.
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Agnieszka Pieniążek

DZIAŁALNOśĆ EKONOMICZNA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH W śWIETLE PRZEPISÓW PRAWA

BUSINESS ACTIVITY OF NGOS IN THE LIGHT OF LAW REGULATIONS

Wstęp

pojęcie organizacji pozarządowej w prawie polskim pojawiło się po raz pierwszy 
w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych. pod tym terminem rozumiano „stowarzyszenia, 
związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców o charakterze ogólno-
krajowym, w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzone 
na podstawie odrębnych przepisów”1. Definicja ta nie była wolna od wad, nie obej-
mowała np. co szczególnie jednak istotne – pojęciem tym nie objęto fundacji2.

Organizacje pozarządowe zdefiniowano po raz pierwszy w ustawie z 23 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Definicją objęto 
stowarzyszenia i fundacje oraz „niebędące jednostkami sektora finansów publicz-
nych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku […] osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości 
prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw”3. Definicja ta została częścio-
wo zmieniona w 2010 r., zgodnie, z którą po pojęciem organizacji pozarządowej 
rozumiano „niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu 
przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku […] 
osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 
ustawa przyznaje osobowość, w tym stowarzyszenia i fundacje”4.

1 Art. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 r. Nr 123 poz. 776).

2 Więcej na temat historii regulacji organizacji społecznych w p. suski, Stowarzyszenia i fun-
dacje. Warszawa 2011.

3 Art. 3 ust. 2 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

4 Art. 1 pkt. 3 ustawy z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 r. Nr 28 poz. 146).



AGNIesZKA pIeNIĄŻeK356

Również w tym samym akcie po raz pierwszy, zostało wprowadzone rozróżnie-
nie działalności gospodarczej i statutowej działalności odpłatnej, które na potrzeb-
ny niniejszych rozważań, traktowane będą łącznie jako działalność ekonomiczna.

celem niniejszego opracowania jest prezentacja regulacji działalności eko-
nomicznej organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), z uwzględnie-
niem orzecznictwa oraz przedstawienie trudności interpretacyjnych dotyczących 
tej działalności. problematyka ta jest szczególnie istota, z uwagi, iż liczba orga-
nizacji pozarządowych sukcesywnie wzrasta, co raz więcej też organizacji podej-
muje działalność ekonomiczną W roku 2013 według danych Głównego Urzędu 
statystycznego funkcjonowało w polsce ponad 121 tys. organizacji pozarządo-
wych (fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych)5. Najwięcej organizacji 
działało w województwie mazowieckim (16,9% ogólnej liczby), najmniej – w wo-
jewództwie opolskim (2,5%). ponad 85% organizacji pozarządowych miało formę 
stowarzyszeń6.

1. Działalność gospodarcza

Według danych Krajowego Rejestru sądowego w sierpniu 2013 r. zarejestro-
wanych było w polsce 38 001 stowarzyszeń i 14 020 fundacji7. W tej grupie ponad 
18% organizacji zarejestrowało działalność gospodarczą: 10,8% stowarzyszeń i aż 
40,2% fundacji8. Analiza danych KRs, Głównego Urzędu statystycznego, zasobów 
internetowych oraz przeprowadzone badania9 dowodzą, że nie wszystkie organi-
zacje pozarządowe, które zarejestrowały działalność gospodarczą, faktycznie ją 
prowadzą.

pewnych informacji na temat odsetka organizacji pozarządowych prowadzą-
cych działalność gospodarczą dostarczają wyniki badania sOF-1 realizowanego 
przez Główny Urząd statystyczny10. W 2010 r. 4% organizacji prowadziło działal-
ność gospodarczą, a 3% prowadziło równocześnie odpłatną działalność statutową 

5 Dane Głównego Urzędu statystycznego.
6 Ibidem.
7 Różnica pomiędzy danymi pochodzącymi z Głównego Urzędu statystycznego i Krajowe-

go Rejestru sądowego wynika z faktu, iż w pierwszym przypadku dane te obejmują stowarzy-
szenia, fundacje i organizacje społeczne, a w drugim wyłącznie stowarzyszenia i fundacje.

8 Dane Krajowego Rejestru sądowego, www.ems.ms.gov.pl (dostęp: 28 sierpnia 2013 r.).
9 Badania prowadzone były w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywa-

telskich, w latach 2006-2007, 2009-2013.
10 Od 2008 r. fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne są zobowiązane do spo-

rządzania rocznego sprawozdania z działalności (badanie sOF-1). Obowiązek ten wynika z art. 
30 ust. 3 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995, Nr 88, poz. 439,  
z późn. zm.).
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i działalność gospodarczą11. Najwięcej organizacji prowadziło działalność gospo-
darczą w województwach: małopolskim (7% organizacji objętych badaniem w wo-
jewództwie) oraz śląskim (6% organizacji objętych badaniem w województwie). 
Działalność gospodarczą i statutową działalność odpłatną, (równocześnie) najwię-
cej organizacji prowadziło w województwie pomorskim (5% organizacji objętych 
badaniem w województwie)12.

W przypadku stowarzyszeń dochód z działalności gospodarczej służy realizacji 
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków 
stowarzyszenia (art. 34 ustawy prawo o stowarzyszeniach)13, nawet jeśliby byli 
pracownikami stowarzyszenia14. Nie ma natomiast zapisów, które przesądzały-
by, że działalność gospodarcza stowarzyszenia musi mieć charakter pomocniczy 
wobec działalności głównej15. przepisy umożliwiają zatem nadanie działalności 
gospodarczej dominującego charakteru16. Jak zostało podkreślone w wyroku 
Naczelnego sądu Administracyjnego z 4 września 2008 r., okoliczność, że dochody 
stowarzyszenia uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej są przeznaczo-
ne na takie, czy inne cele, nie zmienia charakteru takiej działalności17.

Zgodnie ze stanowiskiem i argumentacją Naczelnego sądu Administracyjnego 
przedstawioną w wyroku z 12 stycznia 2006 r., gospodarczego celu działalności nie 
niweczy fakt, iż dochód z jej prowadzenia jest przeznaczony na działalność statuto-
wą. Działalność statutowa i działalność gospodarcza są odrębnymi rodzajami dzia-
łalności, przy czym możliwość prowadzenia działalności gospodarczej jest uwarun-
kowana tym, że dochód z jej prowadzenia przeznaczony będzie na cele statutowe 
stowarzyszenia. prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie od-
bywa się według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach – w ustawie  
o swobodzie działalności gospodarczej i ustawie o Krajowym Rejestrze sądowym18.

11 Dane za rok 2010 są ostatnimi dostępnymi danymi.
12 Dane Głównego Urzędu statystycznego.
13 Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).
14 Uchwała składu siedmiu sędziów sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, pracy 

i Ubezpieczeń społecznych z 27 lutego 1990 r., III pZp 59/89, www.prawo.legeo.pl/prawo/iii
-pzp-59-89  (dostęp: 15 października 2014 r.).

15 K. cibor, Ł. Makuch, M. Marek, M. Nowak, A. turek, e. Żórawska, Zrób biznES – jak 
współpracować z podmiotami ekonomii społecznej. Warszawa 2012, www.ekonomiaspoleczna.
pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2012.9.pdf, s. 10.

16 A. Gawska, K. Jędrak, M. Gruntowski, Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania eko-
nomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 
www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2012.2.pdf, s. 10.

17 Wyrok Naczelnego sądu Administracyjnego z 4 września 2008 r., II OsK 702/2008, www.
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/821494041B (dostęp: 15 października 2014 r.).

18 Wyrok Naczelnego sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2006 r., II OsK 787/05, www.
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/90FAA9eB17 (dostęp: 15 października 2014r.).



AGNIesZKA pIeNIĄŻeK358

W przypadku fundacji, działalność gospodarcza musi mieć charakter pomoc-
niczy wobec działalności głównej (statutowej)19. przepisy ustawy z 6 kwietnia 
1984 r. o fundacjach nie nakazują przeznaczania całości dochodów z działalności 
gospodarczej na działalność statutową. Fundacja może prowadzić działalność go-
spodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów (art. 5 ustawy)20.

Jak zostało podkreślono w postanowieniu sądu Najwyższego - Izba cywilna  
z 14 marca 1998 r. fundator może przewidzieć prowadzenie działalności gospodar-
czej przez fundację od chwili jej ustanowienia. Zdaniem sądu, nie jest jednak ko-
nieczną przesłanką prowadzenia przez fundację ustanowioną testamentem dzia-
łalności gospodarczej, mimo wydzielenia w testamencie środków na prowadze-
nie takiej działalności21. ponadto jak zostało stwierdzone w postanowieniu sądu 
Najwyższego - Izba cywilna z 7 maja 2002 r., przedmiot działalności gospodarczej 
nie musi zostać bezwzględnie skonkretyzowany w akcie fundacyjnym i statucie22.

Zgodnie z argumentacją przedstawioną w postanowieniu sądu Najwyższego – 
Izba cywilna z 12 lutego 2002 r., duży stopień ogólności w określeniu celu statuto-
wego fundacji sprawia, że dopiero w trakcie jego realizacji oraz po podjęciu przez 
fundację faktycznej działalności gospodarczej możliwa będzie miarodajna ocena 
czy wymagania z art. 5 ust. 5 ustawy z 1984 r. o fundacjach są przestrzegane23.

Również w toku działalności fundacja może podjąć decyzję o rozpoczęciu dzia-
łalności gospodarczej.

Jak zostało stwierdzone w postanowieniu sądu Najwyższego - Izba cywilna  
z 24 lipca 2002 r. z ustawowego wymagania prowadzenia działalności gospodar-
czej w rozmiarach służących realizacji celów fundacji nie wynika bezwzględny za-
kaz pokrywania się przedmiotu działalności gospodarczej fundacji z przedmiotem 
jej działalności statutowej24. podobne stanowisko zajął sąd Najwyższy w postano-
wieniu z 30 listopada 2000 r.25.

19 Więcej na temat funkcjonowania fundacji w A. Kidyba, Ustawa o fundacjach, prawo 
o stowarzyszeniach. Warszawa 1997, H. Cioch, Fundacje w ujęciu prawa polskiego. Lublin 2000 oraz 
M. Załuska, Prawne i organizacyjne ramy działania organizacji pozarządowych. [w:] M. Załuska, 
J. Boczoń (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa 1998.

20 Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 z późn. zm.).
21 postanowienie sądu Najwyższego - Izba cywilna z 14 marca 1998 r. , I cKN 78/96, Lexis.

pl Nr 346209.
22 postanowienie sądu Najwyższego – Izba cywilna, z 7 maja 2002 r., I cKN 162/2001, Biu-

letyn Izby cywilnej sądu Najwyższego Nr 12/2002, s. 42.
23 postanowienie sądu Najwyższego – Izba cywilna z 12 lutego 2002 r., I cKN 1568/99, Le-

xis.pl Nr 361537.
24 postanowienie sądu Najwyższego z 30 listopada 2000 r., I cKN 886/98, www.sn.pl/sites/

orzecznictwo/Orzeczenia1/I%20cKN%20886-98.pdf (dostęp: 15 października 2014 r.).
25 Odmienny pogląd w tym zakresie wyrażony został w postanowieniu sądu Najwyższego – 

Izba cywilna z 20 stycznia 1998 r., I cKN 417/97, OsNc 1998/10 poz. 157.
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W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w art. 6, po 
raz pierwszy sformułowana została zasada, zgodnie, z którą nastąpiło odróżnie-
nie działalności statutowej oraz dodatkowej działalności prowadzonej na zasadach  
i w zakresie określonym w przepisach prawo o działalności gospodarczej26. przepis 
ten wyraźnie wskazuje na to, iż działalność statutowa może mieć również charak-
ter odpłatny, co jak podkreśla H. Izdebski, było do tej pory kwestionowane27.

przy takiej konstrukcji trójpodziału działalności: nieodpłatna, odpłatna i go-
spodarcza, niezwykle istotne było ustalenie granicy pomiędzy poszczególnymi 
rodzajami działalności, a w szczególności działalnością gospodarczą i odpłatną. 
trudności interpretacyjnych dostarczała tylko pozornie, zdaniem H. Izdebskiego, 
przejrzysta definicja działalności gospodarczej28. Zgodnie z art. 2 ust. 1 działalno-
ścią gospodarczą w rozumieniu ustawy prawo działalności gospodarczej (obowią-
zującej w chwili wejścia w życie przepisów ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie) jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budow-
lana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów natu-
ralnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły29. problemów interpreta-
cyjnych dostarczał również termin „działalność zarobkowa” oraz definicja przed-
siębiorcy, zgodnie, z którą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy (prawo działal-
ności gospodarczej) jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowo-
ści prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu po-
dejmuje i wykonuje działalność gospodarczą [...]30. Dla pokreślenia trudności in-
terpretacyjnych, przywołać należy wyrok Naczelnego sądu Administracyjnego  
z 23 kwietnia 1994 r., w którym stwierdzono, iż stowarzyszenia nie są podmio-
tami działalności gospodarczej z ustawy z 23 grudnia 1988 r. o działalności go-
spodarczej, mimo prowadzonej działalności gospodarczej31. przywołując z ko-
lei orzecznictwo wspólnotowe, przedsiębiorcą jest „każda jednostkę wykonująca 
działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowa-

26 Nowe brzmienie art. 6 nadane zostało w ustawie z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2010 
Nr 28 poz. 146). Zgodnie z art. 6 „działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 
9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodar-
czej, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna”.

27 H. Izdebski, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz., 
Warszawa 2003, s. 39.

28 Ibidem, s. 40.
29 Ustawa z 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U 1999r. Nr 101 poz. 

1178).
30 Art. 2 ust. 2 ustawy z 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej.
31 Wyrok NsA oz. w poznaniu z 24 marca 1994 r., sA/po 1851/93, www.orzeczenia-nsa.pl/

wyrok/sa-po-1851-93,podatki_i_inne_swiadczenia_pieniezne_do_ktorych_maja_zastosowa-
nie_przepisy_ordynacji_podatkowej,293814.html (dostęp: 15 października 2014 r.).
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nia”32. Jak podkreślają t. skoczny, A. Jurkowska, M. Bernatt, tak szerokie defi-
niowanie kategorii przedsiębiorców ma miejsce przede wszystkim w związku ze 
stosowaniem reguł ochrony konkurencji. [...] pojęcie „przedsiębiorstwa” w prawie 
konkurencji obejmuje każdą jednostkę wykonującą działalność gospodarczą nie-
zależnie od jej formy prawne j i sposobu finansowania [...]33. Oznacza to, iż for-
malny status przedsiębiorcy nie przesadza o uznaniu danej działalności za działal-
ność gospodarczą, co potwierdzone zostało w wyroku europejskiego trybunału 
sprawiedliwości w sprawie c-222/04 Ministero dell’economia e delle Finanze 
przeciwko cassa di Risparmio di Firenze spA, Fondazione cassa di Risparmio 
di san Miniato i cassa di Risparmio di san Miniato spA. dotyczącym włoskich 
fundacji bankowych34. Z orzecznictwa ets, zwłaszcza w związku art. 49 traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę europejską wynika, że dla określenia statusu przed-
siębiorcy większe znaczenie ma przedmiotowy i finansowy wymiar analizowanej 
działalności niż forma prawna podmiotu35.

Nieostrość pojęcia działalności gospodarczej wiązała się różnym z rozumieniem, 
i to jak podkreśla H. Izdebski, już w orzecznictwie II Rzeczpospolitej36, terminów 
„zarobkowy” i „zarobek”. podstawowe znaczenie miało ustalenie czy zarobkiem 
jest jakakolwiek odpłatność, bez względu na koszty jej uzyskania (przychód lub ob-
rót) czy raczej zarobek musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do kosztów jego 
uzyskania (zysk lub dochód). W ustawie o finansach publicznych posługiwano się 
terminem „podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie dzia-
łających w celu osiągnięcia zysku”, do grupy tych podmiotów z pewnością można 
zaliczyć stowarzyszenia i fundacje. Zdaniem H. Izdebskiego, doktryna, jak również 
orzecznictwo unikało konfrontacji tych dwóch pojęć. sąd Najwyższy w uchwale  
z 18 czerwca 1991 r. jako konieczne cechy działalności gospodarczej wskazał „pod-
porządkowanie regułom opłacalności i zysku”, wskazując na wagę „motywu zysku”, 
uznając działalność prowadzoną z tym motywem jako działalność zarobkową, pod-
kreślając, że „działalność pozbawiona tego aspektu może być np. działalnością spo-
łeczną, artystyczną, charytatywną i inną, nigdy natomiast nie będzie działalnością 

32 t. skoczny, A. Jurkowska, M. Bernatt, Charakter usług świadczonych przez podmioty sek-
tora pozarządowego w Polsce na tle definicji usług ekonomicznych oraz nieekonomicznych w pra-
wie wspólnotowym, w szczególności w świetle zakresu Dyrektywy o usługach na rynku wewnętrz-
nym 2006/123/WE, z uwzględnieniem orzecznictwa ETS, Warszawa 2008, http://www.pozytek.
gov.pl/files/prawo/Uslugi%20nieekonomiczne%20-%20wersja%20final%20prof%20skoczny.
pdf., s. 22-26.

33 Wyrok trybunału sprawiedliwości (druga izba) z 10 stycznia 2006 r., www.curia.europa.
eu/juris/liste.jsf? language=en&num=c-222/04 (dostęp: 15 października 2014 r.).

34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 H. Izdebski, op. cit., s. 41.
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gospodarczą”37, natomiast w uchwale z 6 grudnia 1991 r. sąd Najwyższy jako istot-
ną cechę działalności gospodarczej wskazał „zasadę racjonalnego gospodarowania” 
lub „zasadę gospodarności”, co pozwalało na uznanie za działalność gospodarczą, 
działalności nie nastawionej na osiąganie zysku, lecz na pokrywanie kosztów dzia-
łalności dochodami własnymi38. Z kolei, w postanowieniu z 19 października 1999 r.

 

sąd Najwyższy powołał się na aktualność dwóch wskazanych powyżej uchwał39. 
Rozgraniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalno-
ści odpłatnej w sferze pożytku publicznego można zatem traktować m.in. jako dą-
żenie do ograniczenia trudności interpretacyjnych.

2. Działalność odpłatna

Działalność odpłatną (obok nieodpłatnej działalności statutowej) prowadziło  
w 2010 r. jedynie 19% organizacji w skali polski (najwięcej w województwach: łódz-
kim – 23% ogółu organizacji objętych badaniem w województwie oraz pomorskim i 
dolnośląskim – 22% ogółu organizacji objętych badaniem w województwach).

Zgodnie z art. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez 
stowarzyszenie lub fundację w ramach jej działań statutowych mieszczących się  
w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy, za które organizacja po-
biera opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów, oraz sprzedaż towarów lub usług 
wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działal-
ności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przysto-
sowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych czy reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. przychód z działalno-
ści odpłatnej pożytku publicznego może służyć wyłącznie prowadzeniu działalno-
ści pożytku publicznego (nieodpłatnej lub odpłatnej), co oznacza, iż nie może zo-
stać przeznaczony na działalność gospodarczą.

W wyroku Naczelnego sądu Administracyjnego z 4 września 2008 r. zostało 
stwierdzone, iż działalnością pożytku publicznego nie jest sprzedaż biletów wstępu 
na imprezy sportowe oraz świadczenie usług reklamowych w czasie trwania tych 
imprez40.

37 Uchwała składu siedmiu sędziów sądu Najwyższego - Izba cywilna z 18 czerwca 1991 r., 
III cZp 40/91, OsNcp 1992, poz.17.

38 Uchwała składu siedmiu sędziów sądu Najwyższego - Izba cywilna z 6 grudnia 1991 r., 
III cZp 117/91, OsNcp 1992, poz.65.

39 postanowienie sądu Najwyższego - Izba cywilna z 19 października 1999 r., III cZ 112/99 
– OsNc 2000, poz.78.

40 Wyrok Naczelnego sądu Administracyjnego z 4 września 2008 r., II OsK 702/2008, www.
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/821494041B (dostęp: 15 października 2014 r.).
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Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw wyłączyła z zakresu działalności 
odpłatnej pożytku publicznego sprzedaż przedmiotów darowizny41. Działalność 
ta ze swej istoty nie mogła być niedochodowa (w każdym przypadku sprzedaży 
przedmiotu darowizny występuje, bowiem zysk).

Ustawodawca nie zrezygnował jednak z zaliczenia do działalności odpłatnej 
pożytku publicznego sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczo-
nych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego. 
stało się tak zapewne z uwagi na ścisłe powiązanie sprzedaży tych towarów lub 
usług z prowadzoną działalnością w sferze użyteczności publicznej, polegającą na 
wykonywaniu świadczeń na rzecz określonych osób. Warto zauważyć, jak pod-
kreśla M Żołędowska, istnienie kategorii beneficjentów świadczy o prowadzeniu 
działalności, z której korzystają konkretne osoby42.

podkreślić należy, za H. Izdebskim, iż działalność odpłatna pożytku publicz-
nego musi mieścić się w działalności statutowej (musi mieć odzwierciedlenie  
w statucie), w sferze pożytku publicznego.

Działalność odpłatna pożytku publicznego przekształca się w działalność go-
spodarczą, jeżeli pobierane przez organizację wynagrodzenia (opłaty) są wyższe 
od kosztów tej działalności lub jeżeli przeciętne wynagrodzenie osób fizycznych 
(niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy 
cywilnoprawnej) zatrudnionych w związku z działalnością odpłatną przekroczy 
za ostatnie trzy miesiące trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw43.

Zdaniem H. Izdebskiego, autora pierwszego komentarza do ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarówno w sytuacji gdy przekrocze-
nie będzie mieć charakter jednorazowy lub incydentalny, jak również gdy będzie 
się powtarzać, działalność taką należy traktować nie jako działalność odpłatną,  
a działalność gospodarczą44.

Zdaniem M. Żołędowskiej, warto podkreślić, że wynagrodzenia, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
nie stanowią dotacje, nawiązki, darowizny ani środki uzyskane w trakcie zbiórek 

41 Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1244).

42 M. Żołędowska, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Praktyczny 
Komentarz. Warszawa 2011, http://www.pozytek.gov.pl/files/prawo/ustawa/komentarz_usta-
wa_MZ.pdf., s. 27-28.

43 Art. 9 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2013 r. trzykrot-
ność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wynosiła 11679 zł (na podstawie 
danych GUs).

44 H. Izdebski, op. cit., s. 46.
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publicznych45. Nie istnieje bowiem w tych przypadkach element wzajemności46.
Odpłatna działalność statutowa może być jedynie odpłatną działalnością pożyt-

ku publicznego. Odpłatna działalność pożytku publicznego stanowi bowiem usta-
wowy wyjątek od reguły nieodpłatności działalności statutowej. M. Żołędowska 
podkreśliła, iż, działalność odpłatna pożytku publicznego nie może być jednocze-
śnie uważana za działalność gospodarczą i odwrotnie. Uznanie, iż dana działal-
ność może być jednocześnie działalnością odpłatną pożytku publicznego i dzia-
łalnością gospodarczą prowadziłoby do naruszenia innych regulacji ustawowych, 
m.in. dotyczących przekazywania dotacji na działalność gospodarczą, a co się  
z tym wiąże regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej. prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej nie może być wspierane na podstawie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. podkreślić również należy, iż organizacja 
pozarządowa zamierzająca ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, 
musi mieć statutowo określoną (wyodrębnioną) działalność nieodpłatną i odpłat-
ną (podobnie jak ma to miejsce w przypadku działalności gospodarczej).

Organy administracji publicznej, mogą dofinansować bądź sfinansować, zle-
cając realizację zadania publicznego tylko wykonanie zadania w ramach prowa-
dzonej działalności pożytku publicznego (odpłatnej lub nieodpłatnej), nie zaś 
działalności gospodarczej. Warto pokreślić, iż działalność odpłatna wykonywana 
w ramach zadania zleconego, przy której zatrudnione były osoby, wynagradzane 
ponad ustawowy limit lub pobierane opłaty przewyższały koszty, jest sprzeczna  
z treścią umowy, której przedmiotem było zlecenie realizacji zadania publicznego, 
niezależnie od źródła finansowania tej działalności (środki publiczne czy też wła-
sne środki wykonującego zadanie)47.

podsumowanie

Dodatkowych źródeł przychodu, pochodzących z działalności gospodarczej 
lub odpłatnej, poszukuje niewielki odsetek organizacji. Zdecydowana większość 
polskich organizacji pozarządowych (74% ogólnej liczby) w dalszym ciągu pro-
wadzi wyłącznie nieodpłatną działalność statutową. Najwięcej takich organizacji 
funkcjonuje w województwach: podkarpackim (82%), warmińsko-mazurskim 
(79%) i świętokrzyskim (79%)48. 

Działalność statutowa obejmuje wspominaną już działalność pożytku publicz-

45 Więcej w H. Izdebski, op. cit., s. 43.
46 M. Żołędowska, op. cit., s. 28.
47 Ibidem, s. 31-32.
48 A. pieniążek, Organizacje pozarządowe jako podmioty ekonomii społecznej. [w:] p. Frączek (red.) 

Spójność społeczna w wymiarze lokalnym i regionalnym. Dylematy i rozwiązania., sanok 2013, s. 71.
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nego49. potwierdza to m.in. pierwsze brzmienie art. 6 „statutowa działalność or-
ganizacji pozarządowej [...] w części obejmującej działalność pożytku publiczne-
go, nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą w rozumieniu 
przepisów prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działal-
ność niepodatna lub jako działalność odpłatna”. Z kolei działalność pożytku pu-
blicznego jest definiowana jako działalność społecznie użyteczna, prowadzona 
przez organizacje pozarządowe w jednej lub kilku z wielu sfer zadań publicznych 
określonych w ustawie (art. 4). sfera zadań publicznych jest bardzo obszerna, stąd 
działalność statutowa organizacji pozarządowych w większości przypadków jest 
działalnością pożytku publicznego50.

Główną barierą przed podjęciem działalności ekonomicznej: gospodarczej, jaki 
odpłatnej działalności w sferze pożytku publicznego, jest niewiedza o zasadach 
jej prowadzenia oraz brak wiary we własne możliwości czy szanse powodzenia 
przedsięwzięcia. sytuacja ta wpływa m.in. na liczbę organizacji, które deklarują 
faktyczny udział środków pochodzących z działalności gospodarczej w struktu-
rach swoich budżetów.

pomimo, iż korzystanie z tych źródeł finansowania działalności deklaruje co-
raz większa liczba organizacji pozarządowych, w roku 2011 nie uzyskano pozio-
mu deklaracji z roku 2003. W 2003 r. udział w budżecie środków pochodzących  
z działalności gospodarczej deklarowało 11% polskich organizacji, a w 2011 r. – 
9% organizacji. Na względnie stałym poziomie utrzymuje się liczba organizacji de-
klarujących osiąganie przychodów z działalności odpłatnej51.

* * *

streszczenie: Organizacje pozarządowe coraz częściej poszukują nowych źródeł finanso-
wania swojej działalności, decydując się na prowadzenie działalności ekonomicznej (gospodar-
czej lub/i odpłatnej). W przypadku fundacji działalność gospodarcza musi mieć charakter po-
mocniczy wobec działalności głównej – statutowej. stowarzyszenia, mogą dochód z działalności 
gospodarczej przeznaczać wyłącznie na realizację celów statutowych. Działalnością odpłatną 
pożytku publicznego jest działalność prowadzona w ramach działań statutowych mieszczących 
się w sferze pożytku publicznego, za które organizacja pobiera opłaty (wynagrodzenie) od 
beneficjentów, oraz sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez os-
oby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego. przychód z działalności 
odpłatnej pożytku publicznego może służyć wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku pub-

49 H. Izdebski, op. cit., s. 39, zob. również: J. Blicharz, A. Huchla, Ustawa o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz. Warszawa 2008 oraz J. staszczyk, Ustawa o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz. Warszawa 2013.

50 M. Żołędowska, op. cit., s. 26.
51 J. przewłocka, p. Adamiak, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach. Raport z badania 

2012. Warszawa 2013, http://www.ngo.pl/podstawoweFakty_2012_raport, s. 104–105.
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licznego Jednak korzystanie z przychodów pochodzących z działalności gospodarczej deklaruje 
w dalszym ciągu niewielka liczba organizacji pozarządowych. W roku 2011 udział w budżecie 
środków pochodzących z działalności deklarowało 11% organizacji w polsce, działalność 
odpłatną (obok nieodpłatnej działalności statutowej) prowadziło jedynie 19% organizacji  
w skali polski.

słowa kluczowe: organizacja pozarządowa, stowarzyszenie, fundacja, działalność gospo-
darcza, działalność odpłatna.

summary: Non-governmental organizations are increasingly looking for new sources of 
financing their activity by choosing to conduct economic activity (business and/or paid). As far 
as foundations are concerned, economic activity must be ancillary to their main activity – i.e. 
the statutory one. Associations can spend the income from economic activity only for imple-
mentation of their statutory objectives. Activities of public benefit are paid work carried out 
within the framework of statutory objectives and fitting within the sphere of public benefit, for 
which an organization charges a fee (salary) from beneficiaries, and sale of goods or services 
produced or provided by persons directly benefiting from activities of public benefit. Income 
from paid work for public benefit can be used only to conduct public good activities, however, 
the use of income derived from economic activity is continuously declared only by a small num-
ber of non-governmental organizations. In 2011, the share of the budget funds from economic 
activity was declared by 11% of organizations in poland, paid services (in addition to unpaid 
statutory activities) was conducted by only 19% of organizations in poland.

Keywords: foundation, economic activity, paid work for public benefit.
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Karolina Rzeczkowska

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA 
KLUBÓW SPORTOWYCH JAKO ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH WSPIERAJĄCYCH KULTURę 
FIZYCZNĄ

BASES OF LEGAL FUNCTIONING OF SPORTS CLUBS AS NON-
GOVERNMENT ORGANIZATION SUPPORTING PHYSICAL CULTURE

Wstęp

Ustawa z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie1 zakłada upowszechnianie organizacji zajmujących się zróżnicowaną tema-
tyką. szukając kierunków rozwoju polskiego prawa sektora pozarządowego war-
to zwrócić uwagę na przepis art. 4 ust. 1. pkt 17 tej ustawy, który stanowi, że sfe-
ra zadań publicznych, którą ten akt obejmuje dotyczy między innymi wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej. Jednym z zadań organizacji pożytku publicz-
nego jest zatem propagowanie kultury fizycznej, a w tym też sportu. Warto w tym 
kontekście zaznaczyć, że po 2000 roku, wraz z powstawaniem i rozwojem nowych 
regulacji prawnych, zaszła pewna zmiana w zakresie pól aktywności ogółu orga-
nizacji pozarządowych i zmiana ta wydaje się być dość trwała. O ile początkowo 
główne sfery działalności to edukacja i wychowanie oraz ochrona zdrowia i usługi 
socjalne, to od 2004 roku dominuje między innymi sport, dlatego też podjęcie tej 
tematyki wydaje się być celowe i słuszne.

Art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie stanowi, że działalność pożytku publicznego może być prowadzona między in-
nymi przez kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepi-
sów ustawy z 25 czerwca 2010r. o sporcie, z zaznaczeniem, że organizacje te nie 
mogą działać w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na reali-
zację celów statutowych, a także nie przeznaczają zysku do podziału między swo-

1 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
2003 r. Nr 96 poz. 873).



KAROLINA RZecZKOWsKA368

ich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Ustawa o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie wyodrębnia kluby sportowe jako rodzaj organizacji po-
zarządowych i jednocześnie odsyła do uregulowań znajdujących się w ustawie o 
sporcie2. to właśnie ustawa o sporcie stanowi, że działalność sportowa jest pro-
wadzona w szczególności w formie klubu sportowego, a także mówi, że klub spor-
towy działa jako osoba prawna. Nie wprowadzono żadnych dodatkowych ograni-
czeń regulujących wymagane formy organizacyjno-prawne funkcjonowania klu-
bu poza wspomnianym wskazaniem, że musi on posiadać osobowość prawną3. 
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że klub sportowy może przybrać różną 
formę organizacyjną, np. stowarzyszenia (formalne legalne, dobrowolne, trwałe  
i niezarobkowe zrzeszenie samorządowe o charakterze świeckim, zorganizowane 
na zasadach przewidzianych w obowiązującym prawie o stowarzyszeniach4).

1. ustawa o sporcie a pożytek publiczny

Należy podkreślić, że nowa ustawa o sporcie, która weszła w życie w 2010 r., 
uchyliła i zastąpiła dwie dotychczasowe ustawy z tej dziedziny: ustawę z 18 stycz-
nia 1996r. o kulturze fizycznej5 i ustawę z 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowa-
nym6. Dodatkowo w zakresie zadań związanych z kulturą fizyczną skorygowała 
kształt sfery zadań publicznych, o której mówi kluczowa w niniejszych rozważa-
niach ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. powody, któ-
rymi kierował się legislator, tworząc nową regulację w tym zakresie, wynikały za-
równo z uwarunkowań konstytucyjnych i prawnych, jak również społecznych. Już 
z lektury ustawy zasadniczej wynika, że władze publiczne muszą popierać rozwój 
kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.7 przepis ten umieszczony 
jest w części Konstytucji poświęconej wolnościom i prawom ekonomicznym, so-
cjalnym i kulturalnym, dlatego materia ta jest raczej związana z wolnością oby-
watelską niż z obowiązkami państwa w zakresie jego precyzyjnego uregulowania. 
Fakt ten znalazł swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu do ustawy, zgodnie z któ-
rym obowiązek wspierania przez władze publiczne kultury fizycznej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kultury fizycznej dzieci i młodzieży, należy odróżnić od in-
gerowania tych władz w przedmiotowy obszar, w szczególności poprzez tworzenie 

2 Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 r. Nr 127 poz. 857).
3 p. Jaśkiewicz, A. Olejniczak, Pożytek publiczny i wolontariat. Komentarz do zmienionych 

przepisów. c.H. Beck, Warszawa 2010, s. 137.
4 p. suski, Stowarzyszenia i fundacje. LexisNexis, Warszawa 2011, s. 48.
5 Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 1996 r. Nr 25 poz. 113).
6 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. 2005 r. Nr 155 poz. 1298).
7 Zob. art. 68 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 r. 

Nr 78 poz. 483).
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bardzo szczegółowych regulacji.8 ponadto, odnosząc się do celowości nowych ure-
gulowań, bez wątpienia funkcjonowanie w obszarze kultury fizycznej dwóch re-
gulacji w randze ustawy powodować mogło duże kłopoty interpretacyjne, zwłasz-
cza gdy poszczególne przepisy wzajemnie się nakładały. Nowa ustawa o sporcie,  
w istocie skupiająca się wyłącznie na kwestiach sportu, dokonała ujednolicenia 
wielu pojęć, odmiennie definiowanych przez poprzednie regulacje – zerwała z du-
alistyczną koncepcją regulacji sportu, odstąpiła od podziału sportu na „profesjo-
nalny” i „amatorski” oraz na „indywidualny” i „kwalifikowany”. W porównaniu 
ze starymi ustawami „sportowymi” stanowi regulację bardziej zwięzłą9 – pozo-
stawiającą klubom większą swobodę działania. przytoczone na wstępie wskazania 
dotyczące funkcjonowania klubów sportowych jako osób prawnych bez dodatko-
wych ograniczeń regulujących wymagane formy organizacyjno-prawne również 
jest wynikiem nowych regulacji. Dla porównania – uchylona ustawa o kulturze fi-
zycznej stanowiła, że klub sportowy może działać jako osoba prawna, utworzona 
na podstawie odrębnych przepisów albo jako osoba fizyczna, będąca przedsiębior-
cą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej10.

powstanie klubu sportowego wiąże się z wpisem do rejestru odpowiedniej in-
formacji o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (art. 22 ust. 1 i 2 
u.d.p.p.w.). 11 Wpis takiej informacji ma charakter konstytutywny, co oznacza, 
że status organizacji pożytku publicznego uprawniony podmiot uzyskuje z chwi-
lą umieszczenia danych w Rejestrze.12 Jest to elektroniczny rejestr prowadzony 
przez sądy rejonowe (gospodarcze), w którym ujęte są m.in. fundacje i stowarzy-
szenia.13 W konsekwencji klub, który posiada status organizacji pożytku publicz-
nego, nabywa wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z ustawy. Oprócz klu-
bów sportowych, działających zazwyczaj w formie stowarzyszenia i powstających 
na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach14, istnieją również tzw. uczniow-
skie kluby sportowe, których powstanie wiąże się z wpisem do ewidencji staro-
sty, a nie do Krajowego Rejestru sądowego (tab. 1). Ustawa o sporcie określa, że 
uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach usta-

8 p. Jaśkiewicz, op. cit., s. 135.
9 J. Blicharz, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spółdziel-

niach socjalnych. Komentarz. Lex a Wolters Kluwers business, Warszawa 2012, s. 55.
10 por. art. 6 ust. 2 ustawy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 1996 r. Nr 25 poz. 

113).
11 A. ceglarski, Organizacje pożytku publicznego. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 20.
12 J. Blicharz…, op. cit., s. 126.
13 K. śmiszek, Prawo: jak założyć i prowadzić zgodnie z prawem organizację pozarządową?, 

[w:] M. Abramowicz (red.), Organizacja pozarządowa od A do Zet. Pierwsze kroki w III sekto-
rze, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2007, s. 12.

14 Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 r. Nr 20 poz. 104).
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wy z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach z wyłączeniem przepisów doty-
czących rejestracji. Uczniowski klub sportowy podlega bowiem wpisowi do ewi-
dencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.

Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku, do którego dołącza się:
•	 statut;
•	 listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodze-

nia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
•	 informację o adresie siedziby klubu sportowego.
Wraz z wpisem do ewidencji uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość 

prawną, a członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności 
uczniowie, rodzice i nauczyciele.

tabela 1. Różnice pomiędzy stowarzyszeniami zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze 
sądowym a stowarzyszeniami sportowymi lub uczniowskimi klubami sportowymi (UKs) 
zgłoszonymi do ewidencji starosty (nieprowadzące działalności gospodarczej).

stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze sądowym

stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub 
sportowy (UKs) zgłoszone do ewidencji starosty 
(nieprowadzące działalności gospodarczej)

podstawy prawne działalności
nabywanie osobowości prawnej (rejestracja 
w KRs) zgodne z ustawą o KRs (i Kodeksem 
postępowania cywilnego)
prowadzenie działalności zgodne z ustawą prawo 
o stowarzyszeniach oraz ustawą o działalności 
pożytku publicznego
zasady zakładania – zgodne z ustawą prawo o 
stowarzyszeniach

nabywanie osobowości prawnej zgodne z 
ustawą o sporcie (i Kodeksem postępowania 
administracyjnego)
prowadzenie działalności zgodne z ustawą prawo 
o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz ustawą 
o działalności pożytku publicznego
zasady zakładania – zgodne z ustawą prawo o 
stowarzyszeniach oraz ustawą o sporcie

Rejestracja
rejestracja w KRs jest zazwyczaj bezpłatna w 
rejestrze stowarzyszeń, a płatna w rejestrze 
przedsiębiorców 
sąd rozpoznaje wniosek o zarejestrowanie 
stowarzyszenia nie później niż w ciągu 3 
miesięcy od daty złożenia wniosku

rejestracja w ewidencji starosty – bezpłatna dla 
UKs, a dla stowarzyszenia płatna
starosta wydaje decyzję nie później niż w ciągu 
miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie 
szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy

cele i formy działań
możliwy jest każdy cel zgodny z prawem
cel niezarobkowy

cele wyłącznie w zakresie kultury fizycznej 
cel niezarobkowy

Źródła finansowania
administracja centralna i samorządowa (np. 
dotacje)
organizacje grantodawcze
osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki 
publiczne)
składki członkowskie
1% podatku (jeśli uzyskają status Opp)

administracja centralna i samorządowa (np. 
dotacje)
organizacje grantodawcze
osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki 
publiczne)
składki członkowskie
1% podatku (jeśli uzyskają status Opp)
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Majątek

działalność odpłatna pożytku publicznego
działalność gospodarcza (po jej zarejestrowaniu 
w rejestrze przedsiębiorców KRs)

działalność odpłatna pożytku publicznego
nie mogą prowadzić działalności gospodarczej 
(żeby ją prowadzić muszą zarejestrować się w 
KRs)

tworzenie związków stowarzyszeń
stowarzyszenia, w liczbie co najmniej 3, mogą 
utworzyć związek stowarzyszeń
związek stowarzyszeń działa w formie 
stowarzyszenia

kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą 
tworzyć związki sportowe
związek sportowy działa w formie 
stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń

Źródło: opracowanie własne na podstawie: poradnik.ngo.pl (dostęp: listopad 2014 r.).

Każda organizacja pożytku publicznego, w tym klub sportowy, musi posiadać 
podstawowy akt wewnętrzny określający jej ustrój i funkcjonowanie. Akt ten usta-
wodawca określił jako statut. statut organizacji pozarządowej jest najważniejszym 
dokumentem prawnym regulującym wszystkie aspekty aktywności danej orga-
nizacji. Dobrze zorganizowany statut powinien zapewnić organizacji możliwość 
sprawnego i wydajnego prowadzenia działalności bieżącej oraz realizacji projek-
tów zewnętrznych.15 Klub sportowy jako organizacja pozarządowa musi opraco-
wać swój statut jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację organizacji w KRs, 
ponieważ statut jest jednym z najważniejszych dokumentów. Musi to być akt re-
gulujący zasady ustroju i funkcjonowania podmiotu treściowo odpowiadający za-
kresowi statutu określonemu w art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach16 i art. 10 ust. 1 
prawa o stowarzyszeniach w zależności od formy prawnej prowadzonej działalno-
ści. Z racji powszechnie panującej praktyki, sugerującej, że kluby sportowe częściej 
przybierają formę stowarzyszeń, zgodnie z art. 10 prawa o stowarzyszeniach, statut 
taki określa w szczególności:

•	 nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji 
i instytucji,

•	 teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
•	 cele i sposoby ich realizacji,
•	 sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz 

prawa i obowiązki członków,
•	 władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania skła-

du oraz ich kompetencje,
•	 sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań ma-

jątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,

15 R. Barański, A. Olejniczak, Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządo-
wych z administracją publiczną. Beck, Warszawa 2014, s. 5.

16 Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 r. Nr 21 poz. 97).
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•	 sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek 
członkowskich,

•	 zasady dokonywania zmian statutu,
•	 sposób rozwiązania się stowarzyszenia,
•	 strukturę organizacyjną i zasady tworzenia jednostek terenowych (jeżeli 

stowarzyszenie zamierza je powołać).

2. Wspieranie klubów sportowych przez jst

Nowa ustawa o sporcie określa normę, z której wynika, że zadaniem jedno-
stek samorządu terytorialnego jest tworzenie odpowiednich warunków do roz-
woju sportu i wiąże się to z otrzymywaniem publicznych środków finansowych. 
Wspieranie kultury fizycznej przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie  
z ustawą o sporcie, może przebiegać dwutorowo:

po pierwsze, przepisy pozwalają na dotowanie klubów sportowych działają-
cych na terenie jednostek samorządu terytorialnego wtedy, gdy ich celem nie jest 
osiąganie zysku. Zgodnie z art. 28 ustawy o sporcie kluby sportowe działające na 
terenie danej jednostki samorządu terytorialnego i niedziałające w celu osiągnię-
cia zysku mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu odpowiedniej jednostki sa-
morządu terytorialnego. Dotacja taka udzielana jest w trybie dotacji celowych dla 
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w 
celu osiągnięcia zysku, która, zgodnie z art. 221 ustawy o finansach publicznych17 
odbywa się zgodnie z trybem zlecania zadań pożytku publicznego w świetle usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Możliwość wydatkowa-
nia tak przyznanej dotacji ustawa określa w sposób bardzo liberalny. Ustawodawca 
określa co prawda, że ma ona być przeznaczona w szczególności na realizację pro-
gramów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów or-
ganizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokry-
cie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,  
a także sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenie kadry szkoleniowej, 
ale stanowi jednocześnie, że jeżeli przyczyni się to do realizacji danego celu, a także 
poprawi warunki uprawiania sportu lub zwiększy dostępność mieszkańców do bazy 
sportowej, dotacja może pokrywać większość wydatków klubu sportowego;

Drugą formę finansowania sportu (fakultatywną) stanowi sprzyjanie jego rozwojo-
wi w trybie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego określa-
jącej warunki i tryb finansowania sportu, które wynikają z art. 27 ust. 2 ustawy o spo-
rcie. Jest to jednak niezależna od pożytku publicznego droga finansowania sportu, która 
może być skierowana głównie do klubów działających w celu osiągnięcia zysku.

17 Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240).
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poza dotacjami pozostałe formy współpracy między klubami sportowymi a jed-
nostkami samorządu terytorialnego przewiduje ustawa o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie. Organ stanowiący samorządu terytorialnego określa, 
w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania się z takimi organizacjami 
w sprawie działalności statutowej tych organizacji. ponadto, organ stanowiący jed-
nostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalenia rocznego programu 
współpracy z daną organizacją. Wysokość środków planowanych na realizację pro-
gramu nie musi być tożsama z wysokością dotacji planowanych w roku budżeto-
wym na realizację zadań publicznych, bo plan współpracy obejmuje nie tylko prze-
kazywanie dotacji, ale także inne formy współdziałania. Fakultatywnie jednostka 
samorządu terytorialnego ustala wieloletni plan współpracy z daną organizacją. 
Jeśli chodzi o organy administracji rządowej, to ich współpraca z organizacjami 
pożytku publicznego nie jest obligatoryjna, tak jak w przypadku jednostek samo-
rządu terytorialnego. Zarówno uchwalenie programów rocznych, jak również pro-
gramów wieloletnich jest w tym przypadku jedynie fakultatywne. Źródłem finan-
sowania klubów sportowych mogą być także organizacje grantodawcze. W polsce 
istnieje kilkadziesiąt prywatnych instytucji grantodawczych wspierających co roku 
setki pomysłów organizacji pozarządowych z całego kraju. Finansować klub spor-
towe mogą także inne osoby fizyczne i prawne na przykład w formie darowizn lub 
zbiórek publicznych. W niektórych klubach sportowych obowiązują składki człon-
kowskie, które mogą pokrywać niewielką część potrzeb klubu. Kluby sportowe jako 
organizacje pożytku publicznego mają również możliwość otrzymywania 1% po-
datku dochodowego odprowadzanego przez osoby prywatne.

Kluby sportowe mogą także wypłacać swoim zawodnikom stypendia sportowe. 
Możliwość ustanawiania i finansowania takich stypendiów sportowych dla zawod-
ników jest nieograniczona dodatkowymi regulacjami. ponadto, dla klubów spor-
towych istnieje możliwość utworzenia związku sportowego, gdy co najmniej trzy 
z nich chce się w taki związek zrzeszyć. Związek sportowy musi działać w formie 
stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. W zakresie zdefiniowania zasad two-
rzenia i funkcjonowania polskich związków sportowych utrzymuje się, że moż-
na je utworzyć w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym 
sporcie, a utworzenie takiego związku musi poprzedzić zgoda ministra właściwego 
do spraw kultury fizycznej. członkiem polskiego związku sportowego może być 
klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa 
albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie. Klub 
sportowy będący członkiem polskiego związku sportowego musi uczestniczyć we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek.18

18 p. Jaśkiewicz…, op. cit., s. 139.
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podsumowanie

Kluby sportowe odgrywają dużą rolę w ramach ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, wspierającej rozwój kultury fizycznej. Kwestia ta 
powinna być obecnie często poruszana ze względu na zmianę przepisów prawnych 
i uchylenie wcześniejszych ustaw, które regulowały istnienie klubów sportowych 
pod względem prawnym. podejmowanie tego tematu pozwoli na przejrzyste funk-
cjonowanie tych organizacji pożytku publicznego i rozwieje wszelkie wątpliwości 
związane z nowymi regulacjami prawnymi.

* * *

streszczenie: Organizacje pozarządowe stwarzają główne ramy organizacyjne dla wyko-
nywania szeregu zadań o większym lub mniejszym stopniu szczegółowości. Jednym z zadań 
realizowanych przez organizacje pozarządowe jest upowszechnianie i wspomaganie kultury 
fizycznej i sportu. Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie kluby sportowe są spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 
czerwca 2010r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swo-
ich udziałowców, pracowników. Wybór prawnej formy działania organizacji pozarządowej na-
leży do podmiotów zmierzających do jej powołania. Oczywiście powinien on być podyktowany 
nie tylko celami, jakie taka organizacja (w tym przypadku klub sportowy) ma realizować, ale 
także, a może przede wszystkim użytecznością danej formy dla ich realizacji.

słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, kluby sportowe, spółka.

summary: Non-government organizations create the main organizational frames for im-
plementing a lot of tasks with greater or lesser degree of detail. One of the task accomplished  
by NGOs is to promote and support physical culture and sport. According to the Act of 24 April 
2003 on public Benefit and Volunteer, sports clubs are companies on base of regulation of the 
Act of 25 June 2010 on sport which do not exist to make a profit and spend entire income for re-
alization of statutory purpose and do not allocate profit for distribution between shareholders, 
employees. subjects who appoint NGOs can choose the legal form of their operation. certainly, 
it should be dictated not only forobjectives that this kind of organization (sports club) has to 
realize, but also, or first of all, the usefulness of a particular form for their realization.

Keywords: non-governmental organizations, sports clubs, company.
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Bogusław Sowa

AKTUALNE PROBLEMY UDZIAŁU ORGANIZACJI 
SPOŁECZNEJ JAKO UCZESTNIKA NA PRAWACH 

STRONY W OGÓLNYM POSTęPOWANIU 
ADMINISTRACYJNYM

CURRENT PROBLEMS OF INVOLVEMENT OF A SOCIAL ORGANIZATION 
AS A MEMBER ON THE SIDE OF A PARTY IN GENERAL ADMINISTRATIVE 

PROCEEDINGS

Wstęp

partycypacja społeczna w kreowaniu tzw. polityki społecznej jest szczególnie 
widoczna przy realizowaniu zadań z zakresu administracji publicznej.

Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym, ze szczegól-
nym uwzględnieniem organizacji jako podmiotu na prawach strony, niejedno-
krotnie przyczynia się do rozstrzygania wątpliwości związanych z prawidłowym 
ustaleniem stanu faktycznego sprawy jako, stanowiącego podstawę uzasadnienia 
faktycznego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej1. Wszelkie sprzecz-
ności pomiędzy interesem organizacji społecznej, a interesem strony gwarantuje 
wszechstronne zbadanie sprawy, wyczerpujące zebranie i rozpatrzenie całego ma-
teriału dowodowego.

celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na aktualne problemy związa-
ne z udziałem organizacji społecznych działających na prawach strony w ogólnym 
postępowaniu administracyjnym.

1. problematyka statusu organizacji społecznej

przede wszystkim należy zwrócić uwagę na definicję organizacji społecznych, 
zawartą w art. 5 § 1 pkt 5) ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

1 por. art. 107 § 3 k.p.a.
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administracyjnego2 - dalej jako k.p.a., zgodnie z którą organizacje społeczne to 
„organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne”. 
Judykatura w tym zakresie stoi na stanowisku, że w rozumieniu k.p.a., organi-
zacjami społecznymi są tylko te organizacje obywatelskie, które mają charakter 
korporacyjny (istotny jest więc substrat osobowy)3. termin „korporacja” ozna-
cza bowiem związek, bądź zrzeszenie osób wyposażonych w pewne uprawnienia, 
za pomocą których realizują wspólne dla nich cele4.

Dodać w tym miejscu jedynie należy, że ustawodawca jedynie poza przykła-
dowym wskazaniem kategorii podmiotów, które uznaje za organizacje społecz-
ne, nie zdecydował się na wskazanie cech, które przesądzają o statucie organizacji 
społecznej. Zarówno w literaturze, jak i w doktrynie istnieje spór co do uznania 
fundacji za organizacje społeczną. Judykatura wypracowała stanowisko, zgodnie 
z którym fundacja mimo, że celem jej działania jest realizacja celów społecznie 
lub gospodarczo użytecznych, nie jest organizacją społeczną w rozumieniu art. 
5 § 2 pkt 5 k.p.a. teza ta zasadza się na stanowisku, że fundacja zgodnie z ustawą 
z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach5 w ujęciu ustawy nie jest korporacją, należy 
jedynie do tzw. organów obywatelskich, których podstawą działania jest majątek 
przeznaczony na określone cele6. Moim zdaniem powyższy pogląd jest nieuza-
sadniony z przyczyn podanych poniżej. przede wszystkim zauważyć należy, że 
skoro udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym ma służyć 
umacnianiu demokracji oraz kontroli obywatelskiej, to dla interpretacji pojęcia 
„organizacji społecznej” należy odwołać się do art. 12 Konstytucji Rp statuują-
cego wolność zrzeszania się, w którym zawarte jest również prawo do tworzenia 
fundacji. pojęcie „organizacja społeczna”, w rozumieniu k.p.a., jest więc wynikiem 
procesu „organizowania się”, co można również odnieść do jednostek „niekorpo-
racyjnych”. Zgodne z Konstytucją interpretacja pojęcia „organizacja społeczna” 
powinno uwzględniać tylko działanie w celach służących społeczeństwu, a nie 
jednostek. W konsekwencji tworzenie fundacji „w celach społecznie użytecznych” 
powinno przesądzać o tym, że również fundacja jest organizacją społeczną w ro-
zumieniu k.p.a.

2 t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.
3 Wyrok NsA z 6 maja 1998 r., sygn. akt IV sA 898/96, LeX Nr 43351. szerzej na ten temat 

pisze Gronkiewicz A. w Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 
Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 23 i n.

4 Dunaj B. (red.), Popularny słownik języka polskiego. Warszawa 2000, s. 246. szerzej nt. kor-
poracji pisze Fundowicz s. w Decentralizacja administracji publicznej w Polsce. Lublin 2005, 
s. 34 i n.

5 t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.
6 Wyrok NsA z 6 maja 1998 r., sygn. akt IV sA 898/96, LeX Nr 43351.
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2. problematyka wszczęcia postępowania na żądanie organizacji społecznej

Konsekwencją uznania określonego podmiotu za organizację społeczną jest 
stwierdzenie, że myśl art. 31 k.p.a. do udziału w postępowaniach administracyj-
nych mogą być dopuszczone tylko te organizacje obywatelskie, które są organi-
zacjami społecznymi. Zgodnie bowiem z art. 31 § 1 k.p.a., „organizacja społeczna 
może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępo-
wania, dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione cela-
mi statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny”.

Zanim omówiona zostanie problematyka związana z wszczęciem postępowania 
administracyjnego na żądanie organizacji społecznej, należy zwrócić uwagę na fakt, że 
art. 28 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane7 – dalej jako u.p.b. wprost 
wyłącza stosowanie art. 31 k.p.a. w sprawach pozwolenia na budowę8. Organizacje 
społeczne nie posiadają zatem przymiotu strony w postępowaniu w przedmiocie wy-
dania decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba że zachodzi przesłanka, a której mowa 
w art. 28 ust. 4 u.p.b., z której wynika, że organizacje społeczne mogą realizować 
swoje cele statutowe na etapie przygotowywania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, a w razie braku tego planu - w postępowaniu w sprawie ustale-
nia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Organizacje społeczne mogą 
uczestniczyć także w postępowaniach, związanych z oddziaływaniem inwestycji na 
środowisko, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko9. W tym przy-
padku stosuje się również przepis art. 44 w/w ustawy, zgodnie z którym „organizacje 
ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w 
określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na 
prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska 
lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postę-
powania”. Organizacja społeczna może być ponadto stroną postępowania w sprawie 
pozwolenia na budowę również na gruncie znowelizowanych przepisów pod warun-
kiem spełnienia przez nią przesłanek z art. 28 ust. 2 u.p.b.

7 t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.
8 Na marginesie warto zauważyć, że w uzasadnieniu rządowego projektu zmiany ustawy - 

prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy Nr 493 z 15 maja 2002 roku) 
nie odnajdziemy przekonującego uzasadnienia wyłączenia stosowania at. 31 k.p.a. w sprawach 
pozwolenia na budowę ograniczającego de facto uprawnienia organizacji społecznych w tym 
zakresie. Uzasadnienie projektu ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że nowelizacja „ma na 
celu uproszczenie niektórych procedur administracyjnych oraz doprecyzowanie przepisów 
związanych z przebiegiem procesu budowlanego”.

9 t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.
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Warunkiem żądania organizacji społecznej wszczęcia postępowania admi-
nistracyjnego jest zgodność przedmiotu tego postępowania z celami statutowy-
mi tej organizacji oraz interes społeczny w żądaniu wszczęcia postępowania10. 
W praktyce pojawia się problem wszczęcia postępowania na żądanie organizacji 
społecznej, która nie ma statutu. Będzie to przykładowo stowarzyszenie zwykłe, 
które funkcjonuje na podstawie regulaminu oraz przykładowo polski czerwony 
Krzyż, którego podstawą tworzenia jest ustawa11. Należy przychylić się do poglą-
du, zgodnie z którym „cel statutowy” należy rozumieć szeroko jako cel działalno-
ści społecznej, choćby nie posiadała statutu12.

W ramach oceny, czy żądanie organizacji społecznej jest uzasadnione or-
gan musi rozważyć, czy pomiędzy celami statutowymi organizacji, a przedmio-
tem sprawy administracyjnej zachodzi bezpośredni związek w rozumieniu art. 31  
§ 1 k.p.a. Między celami statutowymi organizacji społecznej a materialnopraw-
nym przedmiotem sprawy musi zachodzić prawny związek w tym znaczeniu, że 
cele statutowe tej organizacji mogą mieć wpływ na sposób załatwienia sprawy,  
w szczególności na treść rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli zatem cel statutowy organi-
zacji jest obojętny pod względem prawnym dla sposobu załatwienia sprawy, to za-
chodzi brak powyższego związku, a tym samym brak przesłanki dopuszczenia or-
ganizacji do udziału na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. w postępowaniu admi-
nistracyjnym dotyczącym sprawy innej osoby13. powiązanie celu statutowego or-
ganizacji społecznej ze sprawą administracyjną (przedmiotem postępowania) po-
winno być powiązaniem merytorycznym o charakterze prawnym, a nie powiąza-
niem jedynie faktycznym14. część orzecznictwa wskazuje również na obowiązek 
istnienia zarówno powiazania faktycznego, jak i powiązania prawnego z meritum 
sprawy administracyjnej15.

Warto również w tym miejscu zaznaczyć, że pojęcie interesu społecznego we 
wszczęciu postępowania administracyjnego nie powinno być ograniczane tylko 
do interesu samej organizacji społecznej, lecz powinno służyć ochronie wartości 

10 Zob. wyrok WsA w poznaniu z 24 października 2013 roku, sygn. akt IV sA/po 767/13, 
LeX Nr 1391071.

11 Ustawa z 16 listopada 1964 roku o polskim czerwonym Krzyżu (Dz.U. 1964 Nr 41 poz. 
276).

12 Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys wykładu. Warszawa 1983, 
s. 82. por. także Gronkiewicz A. w Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu admini-
stracyjnym. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 225.

13 Wyrok WsA w Krakowie z 18 lipca 2014 roku, sygn. akt II sA/Kr 609/14, LeX Nr 1515142.
14 Wróbel A., Jaśkowska M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 

Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 306.
15 Wyrok WsA w Warszawie z 2 marca 2007 roku, sygn. akt VII sA/Wa 2275/06, LeX Nr 

334831.
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wspólnych dla większej liczby podmiotów. Wartościami tymi mogą być przykła-
dowo ochrona życia i zdrowia mieszkańców, poprawa warunków bezpieczeństwa 
na danym terenie16.

Warto pamiętać, że organizacja społeczna, która domaga się wszczęcia postę-
powania, nie musi żądać jednocześnie dopuszczenia jej do udziału w tym postę-
powaniu. W wypadku, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostanie uznane przez 
organ administracji publicznej za zasadne, organizacja społeczna uczestniczy  
w tym postępowaniu na prawach strony. Do uznania organizacji społecznej należy 
zaś, czy będzie uczestniczyła w postępowaniu wszczętym na jej żądanie17.

3. problematyka istnienia interesu społecznego organizacji społecznej

pojęcie interesu społecznego nie doczekało się definicji legalnej i jest pojęciem 
nieostrym. Należy zatem posługiwać się wypracowanymi przez doktrynę i judy-
katurę cechami składowymi, składającymi się na pojęcie interesu społecznego. 
słuszne jest stanowisko wyrażane w judykaturze, zgodnie z którym interes spo-
łeczny może polegać na tym, aby organizacja społeczna mogła wypełniać swo-
je statutowe i ustawowe uprawnienia wobec członków, jak również podejmować 
działania w celu ochrony praw pewnej grupy ludności18. trafnie podnosi się tak-
że, że definicja interesu społecznego nie jest definicją stałą, gdyż podlega ciągłym 
zmianom19. Nawet przy „stałych” celach statutowych organizacji społecznej, zmia-
nie mogą ulegać wymagania interesu społecznego, przemawiające za uwzględnie-
niem bądź za oddaleniem żądania organizacji społecznej20.

pojęcie „interesu społecznego” wymaga jednak indywidualnej oceny w każdej 
sprawie. samo odwoływanie się do celów statutowych organizacji, nie jest wystar-
czające do przyjęcia, że interes społeczny w danej sprawie przemawia za podjęciem 
przez organ działań żądanych przez tę organizację. to na organizacji społecznej 
spoczywa, na gruncie art. 31 k.p.a., ciężar wykazania istnienia przesłanek wskazu-
jących na zasadność uczestnictwa. Jeśli więc organ administracji, dostrzegłszy brak 

16 Wyrok WsA w poznaniu z 23 października 2013 roku, sygn. akt IV sA/po 469/13, LeX 
Nr 1391051.

17 Wyrok WsA w Warszawie z 12 stycznia 2012 roku, sygn. akt IV sA/Wa 1726/11, LeX Nr 
1109965.

18 Wyrok WsA w Warszawie z 15 maja 2014 roku, sygn. akt VII sA/Wa 67/14, LeX Nr 
1476898. por. także wyrok WsA w Lublinie z 2 lipca 2013 roku, sygn. akt III sA/Lu 343/13, LeX 
Nr 1343486.

19 Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym. Warszawa 
1986, s. 209.

20 Adamiak B., Borkowski J. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. 
Wyd. c.H. Beck, Warszawa 2008, s. 265.
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precyzji we wniosku, wezwie wnioskodawcę do jego sprecyzowania, a we wniosku 
sprecyzowanym w dalszym ciągu brak jest określenia niezbędnych do kwalifikacji 
tego wniosku danych, nie można mówić o spełnieniu obowiązku spoczywającego na 
wnioskodawcy. Nie może również stanowić wyjaśnienia istnienia interesu społecz-
nego powoływanie się na znaczenie społeczne sprawy, która ma dotyczyć szerokiego 
kręgu (nieokreślonego bliżej), skoro interes organizacji ma być skonkretyzowany21. 
Udział organizacji społecznej nie może służyć wyłącznie pojedynczym interesom 
samej organizacji społecznej i nie może jednocześnie powodować naruszenia sfery 
prywatności stron postępowania administracyjnego22. W literaturze można spotkać 
także pogląd, zgodnie z którym nawet nazwa organizacji społecznej może wskazy-
wać na cele statutowe realizowane przez organizację społeczną23.

Należy zgodzić się także ze stwierdzeniem, że nie jest dopuszczalna taka wy-
kładnia art. 31 § 1 k.p.a., zgodnie z którą organ administracji publicznej byłby nie-
jako automatycznie zobligowany do uwzględnienia żądania organizacji społecznej 
z tych tylko powodów, że jest ona formalnie organizacją społeczną, której żądanie 
jest uzasadnione celami statutowymi, bez badania, czy przemawia za tym interes 
społeczny24.

Z kwestią istnienia interesu prawnego organizacji społecznej ściśle wiążą się 
również czynności procesowe, jakich może w toku postępowania dokonywać or-
ganizacja społeczna. Należy przychylić się do poglądu, zgodnie z którym organi-
zacja społeczna biorąca udział w postępowaniu nie może dokonywać ze skutkiem 
prawnym czynności, które są przejawem tzw. zasady dyspozycyjności. Organizacja 
społeczna nie może żądać zawieszenia postępowania ani umorzenia postępowania 
na podstawie art. 105 § 2 k.p.a., nie może zawrzeć ugody, cofnąć odwołania wnie-
sionego przez stronę ani również żądać wznowienia postępowania na podstawie 
art. 145 § 1 pkt 4) k.p.a. w zw. z art. 147 k.p.a.25.

4. problematyka dopuszczenia organizacji społecznej do udziału 
    w postępowaniu administracyjnym

Art. 31 § 1 k.p.a. daje możliwość organizacji społecznej dopuszczenia jej do 
udziału już w toczącym się postępowaniu administracyjnym. W literaturze panu-

21 Wyrok NsA z 13 maja 2014 roku, sygn. akt II GsK 501/13, LeX Nr 1481814.
22 Adamiak B. (red.), Borkowski J. (red.), op. cit., s. 265.
23 Zimmermann J., Glosa do postanowienia NsA z dnia 15 września 2000 roku. sygn. akt I 

sA 943/00, LeX Nr 47715.
24 Wyrok WsA w Warszawie z 8 kwietnia 2014 roku, sygn. akt VIII sA/Wa 1123/13, LeX 

Nr 1466166.
25 Adamiak B., Borkowski J. (red.), op. cit., s. 269. por. także Kędziora R., Ogólne postępowa-

nie administracyjne. Wyd. c.H. Beck, Warszawa 2008, s. 77.
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je co do zasady zgodny pogląd co do tego, że żądanie organizacji dopuszczenia jej 
do udziału w toczącym się postępowaniu może nastąpić niezależnie od tego, czy 
postępowanie zostało wszczęte z urzędu, czy na wniosek strony. Żądanie może 
być wniesione zarówno w postępowaniu toczącym się w I instancji, jak również  
w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu zwyczajnym, jak i w postępo-
waniu prowadzonym w jednym z trybów nadzwyczajnych26. W sytuacji dopusz-
czenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu odwoławczym, z uwa-
gi na brak wyczerpania środków odwoławczych zgodnie z art. 52 p.p.s.a., organi-
zacja społeczna nie będzie mogła skorzystać z prawa zaskarżenia decyzji do sądu 
administracyjnego.

trzeba jednak zauważyć, że jeżeli organizacja społeczna we wniosku o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony z własnej inicjatywy 
nie uprawdopodobni, że poprzez swój czynny udział przyczyni się aktywnie do 
lepszego wypełnienia przez postępowanie administracyjne jego celów, to winna to 
uczynić na żądanie organu administracji. Jeżeli organ nie wezwał stowarzyszenia 
do uzupełnienia wniosku przez wykazanie interesu społecznego, to uchybia art. 7 
k.p.a. w związku z art. 77 § 1 k.p.a. Wzywając stronę do uzupełnienia wniosku co 
do złożenia aktualnego statutu (regulaminu) i cytując w wezwaniu art. 31 § 1 k.p.a. 
organ winien poinformować stronę o konsekwencjach zastosowania tego przepi-
su, zgodnie z zasadą informowania stron wynikającą z art. 9 k.p.a.27.

W doktrynie przedmiotu istniał m.in. spór co do tego, jak długo istnieje upraw-
nienie organizacji społecznej do dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu admi-
nistracyjnym. Należy opowiedzieć się za poglądem, zgodnie z którym uprawnienie  
z art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udzia-
łu w postępowaniu administracyjnym w danej sprawie istnieje tak długo, jak długo 
postępowanie to jest w toku, bowiem instytucja dopuszczenia do udziału nie funk-
cjonuje samodzielnie, abstrakcyjnie w oderwaniu od konkretnej sprawy28. ponadto, 
uznanie, iż postępowanie w sprawie dopuszczenia organizacji społecznej do udzia-
łu w postępowaniu staje się bezprzedmiotowe z chwilą ostatecznego zakończenia 
postępowania w sprawie, mimo że wniosek w tym zakresie został złożony przed za-

26 Adamiak B., Borkowski J. (red.), op. cit., s. 266. por. także Gronkiewicz A., Kilka uwag 
na temat udziału organizacji społecznej (pozarządowej) w postępowaniu administracyjnym  
i postępowaniu sądowoadministracyjnym. [w:] Niczyporuk J., Kodyfikacja postępowania admini-
stracyjnego na 50-lecie k.p.a., Wyd. WspA, Lublin 2010, s. 207. Odmiennie suwaj R., praktyczne 
aspekty udziału organizacji społecznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. samo-
rząd terytorialny 1-2/2010, s. 47.

27 Wyrok WsA w poznaniu z 24 kwietnia 2014 roku, sygn. akt sA/Wa 1016/13, LeX Nr 
1468416.

28 Wyrok WsA w poznaniu z 14 listopada 2013 roku, sygn. akt IV sAB/po 87/13, LeX Nr 
1402508.
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kończeniem tego postępowania prowadziłoby w istocie do pozbawienia przepisów 
art. 31 § 1 pkt 2 i § 3 k.p.a. realnego znaczenia. Nierozpatrzenie takiego wniosku 
przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie w sprawie lub wydanie postano-
wienia odmownego i wydanie decyzji kończącej postępowanie w sprawie bez ocze-
kiwania na uprawomocnienie się tego postanowienia, czyniłoby bowiem iluzorycz-
nym uprawnienie organizacji społecznej określone w art. 31 § 1 pkt 2 i § 3 k.p.a. do 
żądania dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu na prawach strony29.

W praktyce, niejednokrotnie organy administracji publicznej prowadzące po-
stępowania administracyjne odmawiają dopuszczenia organizacji społecznej 
do udziału w postępowaniu z uwagi na konflikt interesów strony ubiegającej się  
o decyzję - z jednej strony oraz interesem społecznym reprezentowanym przez or-
ganizację społeczną - z drugiej strony. taka odmowa organu jest sprzeczna z art. 31 
§ 1 k.p.a. Wręcz odwrotnie, taka przeciwstawność interesów może być niejedno-
krotnie pożądana z punktu widzenia adekwatnego wyjaśnienia okoliczności fak-
tycznych sprawy czyli w takich sprawach za dopuszczeniem organizacji społecz-
nej przemawia „interes społeczny” w rozumieniu art. 31 § 1 k.p.a. Organowi ad-
ministracyjnemu pozostaje należyte wywiązanie się ze swego obowiązku profesjo-
nalnego kierowania przebiegiem postępowania administracyjnego, aby minimali-
zować skutki, jakie dla szybkości postępowania powoduje dopuszczenie dodatko-
wego uczestnika (organizacji społecznej). W szczególności organ winien zapobie-
gać ewentualnym próbom nadużywania przez organizację społeczną swego udzia-
łu w postępowaniu dla opóźniania załatwienia sprawy (np. przez składanie zbęd-
nych wniosków dowodowych)30. Judykatura – jak się zdaje – idzie dalej stwierdza-
jąc, że w postępowaniu możliwe jest rozważenie udziału organizacji społecznej, re-
prezentującej każdy z przeciwstawnych interesów31.

Z całą pewnością niedopuszczalna w świetle art. 31 k.p.a. jest również prewen-
cyjna odmowa dopuszczenia organizacji społecznej, motywowana wyłącznie dba-
łością o szybkość załatwienia sprawy. skoro ustawodawca przewiduje instytucję 
„organizacji społecznej uczestniczącej w postępowaniu administracyjnym na pra-
wach strony”, to w konsekwencji sprzeczne z tym przepisem jest domniemywanie 
złych intencji wnioskującej organizacji32.

W praktyce pojawiały się także wątpliwości, czy spełnienie przez organiza-
cję społeczną przesłanki udziału w postępowaniu administracyjnym legitymu-

29 Wyrok WsA w Warszawie z 26 marca 2013 roku, sygn. akt II sA/Wa 38/13, LeX Nr 
1321496.

30 Wyrok WsA w Kielcach z 6 listopada 2013 roku, sygn. akt II sA/Ke 774/13, LeX Nr 
1504684.

31 Wyrok WsA w Warszawie z 26 kwietnia 2007 roku, sygn. akt IV sA/Wa 741/06, LeX Nr 
338317.

32 Wyrok NsA z 24 czerwca 2009 roku, sygn. akt II OsK 1038/08, LeX Nr 563531.
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je ja również do wniesienia skargi na podstawie art. 50 § 1 in fine ustawy z 30 
sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi33 – da-
lej jako p.p.s.a. powyższą kwestę – jak się wydaje – trafnie przesądził Naczelny 
sąd Administracyjny, który uznał, że wprowadzenie przesłanki materialnopraw-
nej legitymacji organizacji społecznej ma tę konsekwencję prawną, że spełnienie 
przesłanki udziału w postępowaniu administracyjnym nie daje z mocy prawa le-
gitymacji do wniesienia skargi. przesądza o tym odrębność regulacji w art. 31 § 1 
k.p.a. i odrębność regulacji art. 50 § 1 p.p.s.a. Dopuszczenie organizacji społecznej 
do udziału w postępowaniu administracyjnym daje prawa procesowe wyłączanie  
w postępowaniu administracyjnym. Nie daje tych praw w postępowaniu sądowo-
administracyjnym. sąd administracyjny nie jest związany postanowieniem orga-
nu administracji publicznej o dopuszczeniu organizacji społecznej do postępowa-
nia administracyjnego a obowiązany jest wykazać związek materialny statutowego 
celu z przedmiotem sprawy34.

Zgodnie z art. 31 § 2 zd. 1 k.p.a., „organ administracji publicznej, uznając żą-
danie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania  
z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu”. W prakty-
ce organy administracji publicznej „zapominają” o wydaniu postanowienia o do-
puszczeniu organizacji społecznych do udziału w postępowaniu administra-
cyjnym, jednak organ doręczają im pisma, postanowienia, czy decyzje w spra-
wie. Należy opowiedzieć się za stanowiskiem, zgodnie z którym brak formalne-
go postanowienia nie uniemożliwia organizacji społecznej udziału w postępowa-
niu, składania pism i merytorycznych oświadczeń, a doręczanie organizacji pism, 
postanowień czy decyzji, można uznać jako dopuszczenie organizacji do udziału  
w postępowaniu administracyjnym35. Jeżeli zatem organ administracji nie wydał 
postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu organizacji społecznej, 
jednakże przyjmował składane przez tę organizację oświadczenia, a także doręczał 
tej organizacji decyzje i postanowienia, fakty te należy uznać za dopuszczenie or-
ganizacji do udziału w postępowaniu administracyjnym. Organizacja społeczna, 
którą organ faktycznie dopuścił do udziału w postępowaniu i traktował jako pod-
miot na prawach strony ma również prawo złożenia odwołania od decyzji organu 
pierwszej instancji36. W literaturze przedmiotu istnieje również pogląd odmien-
ny, zgodnie z którym dopiero wydanie postanowienia przez organ o dopuszczeniu 

33 t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.
34 postanowienie NsA z 27 września 2013 roku, sygn. akt II OsK 1005/12, LeX Nr 1401373.
35 Wyrok WsA w szczecinie z 28 listopada 2012 roku, sygn. akt II sA/sz 818/12, LeX Nr 

1241484.
36 Wyrok NsA z 17 lutego 2011 roku, sygn. akt II OsK 329/10, LeX Nr 992552. por. także 

wyrok WsA we Wrocławiu z 19 października 2012 roku, sygn. akt II sA/Wr 516/12, LeX Nr 
1249212, wyrok NsA z 22 grudnia 2010 roku, sygn. akt II OsK 2014/10, LeX Nr 746872.
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organizacji społecznej do udziału w postępowaniu, organizacja społeczna uzysku-
je prawa strony37.

Należy także podnieść, że prowadzenie postępowania bez rozpatrzenia wniosku 
o dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu jest istotnym 
naruszeniem prawa procesowego przejawiającym się w niewyjaśnieniu katalogu 
wszystkich podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w tym postępowaniu,  
w sytuacji gdy ustawodawca zagwarantował organizacji społecznej prawo złożenia 
zażalenia - a w konsekwencji i skargi do sądu administracyjnego - na postanowie-
nie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej38.

5. problematyka odmowy wszczęcia postępowania na żądanie organizacji 
     społecznej lub dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 31 § 2 zd. 2 k.p.a., „na postanowienie o odmowie wszczęcia postę-
powania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy 
zażalenie”. Jeżeli zatem po wyczerpaniu w/w środka zaskarżenia jej żądanie nadal 
nie będzie uwzględnione, tj. nie będzie ona dopuszczona do udziału w postępowa-
niu administracyjnym, organizacja społeczna może wnieść skargę do sądu admi-
nistracyjnego. Niefortunnie zredagowany powyższy przepis może nasuwać wąt-
pliwości, czy zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub 
dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy wyłącznie 
organizacji społecznej. Za trafny należy uznać pogląd, zgodnie z którym zażale-
nie na powyższe rozstrzygnięcie przysługuje również stronie postępowania oraz 
podmiotowi uczestniczącemu w postępowaniu na prawach strony39. Odmienny 
pogląd wyraził w jednym ze swoich orzeczeń NsA stwierdzając, że zażalenie na 
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału 
w postępowaniu przysługuje wyłącznie organizacji społecznej40.

Na marginesie należy zauważyć, że za niedopuszczalną należy uznać skargę na 
rozstrzygnięcie organu odwoławczego, w którym postanowiono o dopuszczeniu 
organizacji społecznej do udziału w postępowaniu41. ponadto, odmowa dopusz-
czenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu, nieoparta na wynikach 
analizy występowania przesłanek unormowanych w art. 31 § 1 k.p.a., gdy o do-
puszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu decydować mogły 

37 Adamiak B., Borkowski J. (red.), op. cit., s. 268.
38 Wyrok WsA w Krakowie z 22 maja 2014 roku, sygn. akt III sA/Kr 1407/13, LeX Nr 

1465717.
39 Łaszczyca G., Martysz cz., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. 

tom I, komentarz do art. 1 – 193, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 365.
40 postanowienie NsA z 7 marca 2006 roku, sygn. akt II GsK 352/05, LeX Nr 197527.
41 postanowienie NsA z 15 stycznia 2013 roku, sygn. akt II OsK 3073/12, LeX Nr 1274424.
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jedynie przesłanki wynikające z art. 31 § 1 k.p.a. narusza zasadę unormowaną w 
art. 6 k.p.a.42.

podsumowanie 

Reasumując rozważania dotyczące udziału organizacji społecznej na prawach 
strony należy stwierdzić, że udział organizacji społecznej w postępowaniu admi-
nistracyjnym przyczynia się do rozstrzygania wątpliwości związanych z prawidło-
wym ustaleniem stanu faktycznego sprawy i stanowi gwarancję społecznej kontro-
li postępowania prowadzonego przez organ administracji publicznej.

cechą charakterystyczną organizacji społecznej działającej na prawach strony 
w postępowaniu administracyjnym jest to, że bierze udział w postępowaniu nie 
posiadając jednocześnie interesu prawnego.

Należy także zaznaczyć, że cele statutowe działania organizacji społecznej nie 
mogą stanowić podstawy uprawniającej organizację społeczną do realizacji jej 
partykularnych interesów. Mają bowiem służyć społecznej kontroli nad postępo-
waniem administracyjnym. ponadto, cele statutowe organizacji społecznej muszą 
wystąpić z drugą przesłanką, jaką jest istnienie interesu społecznego, przemawia-
jącą za możliwością działania organizacji społecznej w postępowaniu administra-
cyjnym w charakterze uczestnika na prawach strony.

pojęcie „interesu społecznego” nie jest kategorią abstrakcyjną i dlatego też jego 
istnienie powinno być przez organ prowadzący postępowanie każdorazowo badane.

* * *

streszczenie: Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem organizacji jako podmiotu na prawach strony, niejednokrotnie przy-
czynia się do rozstrzygania wątpliwości związanych z prawidłowym ustaleniem stanu fak-
tycznego sprawy. Konsekwencją uznania określonego podmiotu za organizację społeczną jest 
stwierdzenie, że myśl art. 31 k.p.a. do udziału w postępowaniach administracyjnych mogą być 
dopuszczone tylko te organizacje obywatelskie, które są organizacjami społecznymi.

Warunkiem żądania organizacji społecznej wszczęcia postępowania administracyjnego jest 
zgodność przedmiotu tego postępowania z celami statutowymi tej organizacji oraz interes spo-
łeczny w żądaniu wszczęcia postępowania. W ramach oceny, czy żądanie organizacji społecznej 
jest uzasadnione organ musi rozważyć, czy pomiędzy celami statutowymi organizacji, a przed-
miotem sprawy administracyjnej zachodzi bezpośredni związek.

pojęcie interesu społecznego nie doczekało się definicji legalnej i jest pojęciem nieostrym 
i dlatego też wymaga indywidualnej oceny w każdej sprawie. samo odwoływanie się do celów 
statutowych organizacji, nie jest wystarczające do przyjęcia, że interes społeczny w danej spra-
wie przemawia za podjęciem przez organ działań żądanych przez tę organizację.

42 Wyrok NsA z 25 maja 2012 roku, sygn. akt II OsK 409/11, LeX Nr 1403279.
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Udział organizacji społecznej nie może służyć wyłącznie pojedynczym interesom samej or-
ganizacji społecznej i nie może jednocześnie powodować naruszenia sfery prywatności stron 
postępowania administracyjnego. prowadzenie postępowania bez rozpatrzenia wniosku o do-
puszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu jest istotnym naruszeniem prawa 
procesowego przejawiającym się w niewyjaśnieniu katalogu wszystkich podmiotów uprawnio-
nych do uczestniczenia w tym postępowaniu

słowa kluczowe: organizacja społeczna, interes społeczny, interes prawny, postępowanie 
administracyjne, kontrola społeczna.

summary: The share of a social organization in administrative proceedings, with particular 
reference to the organization as an entity with the right of the party, frequently contributes to 
settling doubts connected with right assignment of the actual state of affair. The consequence 
of the recognition of a particular entity as a social organization is a statement that under the 
article 31 k.p.a. to the participation in administrative proceedings may be allowed only those 
civil organizations that are also social organizations.

The condition which has to be fulfilled so that demands of a social organization could initi-
ate administrative proceedings is coherence of the proceedings with a subject of the statutory 
objectives of such organization as well as public interest. As a part of the assessment whether  
a demand of social organization is justified, the body must consider if there is a direct relation-
ship between the statutory objectives of an organization and a subject of an administrative case.

The notion of public interest has not gained a legal definition and this notion is rather un-
clear. considering this situation it does require individual assessment in each case. Referring to 
the statutory objectives of an organization it is not sufficient to conclude that public interest in 
a certain matter speaks for undertaking the demands of this organization.

The share of social organization can not serve only the interests of a social organization 
itself, and at the same time it cannot cause a breach of privacy of the parties of administrative 
proceedings. carrying out the proceedings without processing a claim for admission of a social 
organization to participate in the proceedings, is significant violation of procedural law, that 
manifests itself in unexplained catalog of all entities which are authorized to participate in these 
proceedings.

Keywords: social organization, public interest, legal interest, administrative proceedings, 
social control.
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UDZIELENIE ZAMÓWIENIA STOWARZYSZENIU 
POŻYTKU PUBLICZNEGO BEZ WSZCZęCIA 

POSTęPOWANIA PRZETARGOWEGO - PROBLEMATYKA 
ZAMÓWIEŃ „IN HOUSE”

AWARD OF CONTRACT ASSOCIATION OF PUBLIC BENEFIT 
WITHOUT INITIATING THE TENDERING PROCEDURE - ISSUES 

‘IN HOUSE’ ORDERS

Wstęp 

Jednostki sektora finansów publicznych, kierując się różnymi względami, co 
nie jest przedmiotem niniejszych rozważań, przekazują realizacje swoich ustawo-
wych zadań podmiotom pożytku publicznego, w tym podmiotom powołanym 
przez siebie.

Ostatnie lata wskazały na wzrost społecznego, ale i gospodarczego znaczenia 
funkcjonowania podmiotów realizujących swoje zadania w formule organizacji 
pozarządowych, czy też organizacji pożytku publicznego.

trzeci sektor czyli organizacje pozarządowe, należą do tej grupy podmiotów 
funkcjonujących na rynku, których jednym z podstawowych zadań jest podejmo-
wanie działań związanych ze zwiększeniem spójności społecznej, a w dalszej per-
spektywie ekonomicznej społeczeństwa. I to właśnie organizacje pozarządowe,  
a dokładnie pozyskiwanie środków od jednostek sektora finansów publicznych na 
realizację zadań użyteczności publicznej jest przedmiotem niniejszej publikacji.

Używane określenie „organizacje pozarządowe” z założenia akcentuje ich nie-
zależność organizacyjną od administracji (rządu), ale jednocześnie poprzez przy-
jęcie ich roli w funkcjonowaniu społeczeństwa, są one nazywane trzecim sektorem, 
gdzie pierwszym sektorem jest administracja publiczna, drugim sektorem - sfera 
biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona 
na zysk, nazywany też sektorem prywatnym.

cechą organizacji pozarządowych odróżniającą ją od innych podmiotów jest 
ich działalność nonprofit czyli fakt, że ich działalność nie jest nastawiona na zysk. 



ANNA WÓJtOWIcZ-DAWID388

Organizacje te określa się też czasem jako wolontarystyczne , gdyż ich działalność jest 
w znacznym stopniu oparta na działaniu ochotników, czyli wolontariacie. termin 
„sektor nonprofit”, ponieważ w literaturze można spotkać takie pojęcie, występuje 
również pod innymi nazwami: „sektor dobrowolny” (voluntary sektor), „sektor nie-
zależny” (independent sektor), „ekonomia społeczna”(social economy).1

sektor nonprofit w głównej mierze opiera się na instytucjach, które nie są na-
stawione na zysk, lecz poprzez swoje działanie na realizację zadań będących zaspo-
kojeniem potrzeb społecznych.2

Autorka niniejszego artykułu podejmuje problematykę zamówień „in house”  
w stosunku do stowarzyszeń pożytku publicznego, które przyjmując realizację za-
dania publicznego otrzymują na ten cel określone środki publiczne, bez stosowania 
właściwych przepisów z zakresu zamówień publicznych. Ze względu na rygorystycz-
ne regulacje jakie zawierają przepisy z zakresu zamówień publicznych, oraz sankcje 
jakie mogą być nakładana na osoby odpowiedzialne za naruszenie tychże norm, ob-
serwując podejmowane przez różne jednostki próby wykorzystania instytucji zamó-
wień „in house” autorka podejmuje analizę przedmiotowego zagadnienia.

W zakresie metodologii badań wykorzystywane są przede wszystkim narzędzia 
prawnicze tj. metody dogmatyczno-prawne, w niewielkim stopniu prawno-porów-
nawcze, dodatkowo analiza orzecznictwa sądów w tym trybunał sprawiedliwości 
Unii europejskiej, jak również orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

1. Instytucja zamówień in house

Zamówienia „in house” są instytucją wykształtowaną nie przez przepisy prawne 
o charakterze abstrakcyjnym, a przez orzecznictwo trybunały sprawiedliwości Unii 
europejskiej ( daje tsUe), które opierało się na konkretnym stanie faktycznym.

charakterystyczną cechą tychże zamówienia jest, iż przy spełnieniu określo-
nych warunków faktycznych i prawnych, zamawiający nie jest zobowiązany do 
przestrzegania regulacji z zakresu zamówień publicznych, pomimo że powierza 
wykonywanie zadań odrębnemu podmiotowy.3

Jak podkreśla Urząd Zamówień publicznych, zamówienia „in house” obejmują 
zamówienia udzielane przez instytucje zamawiające podległym sobie podmiotom. 
Jest to instytucja utrwalona orzecznictwem tsUe, zgodnie z którą zamawiający 
nie ma obowiązku wszczynać postępowania w trybie regulacji określonych przez 
przepisy zamówień publicznych, pomimo zlecenia realizacji określonego zadania 

1 K. Kietlińska, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim. Difin 2010, s. 52-53.
2 e. Keti, The possibile role of the nonprofit sektor In Hangary. Johns Hopkins University, Bal-

timore 1989, s. 14, za K. Kietlińska, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim. Di-
fin 2010, s. 53.

3 M. Brzóska, Zamówienia in-house. przetargi publiczne Nr 1/2014, s. 23.
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podmiotowi trzeciemu, prawnie odrębnemu od zamawiającego, ale pod warun-
kiem spełnienia dwóch przesłanek. po pierwsze organ administracji publicznej musi 
sprawować nad tym podmiotem analogiczną kontrolę do kontroli sprawowanej nad 
swoimi własnymi służbami, a po drugie, podmiot ten musi wykonywać swoją dzia-
łalność w zasadniczej części na rzecz kontrolującej ją jednostki lub jednostek.4

Jak podkreśla Urząd Zamówień publicznych, w przypadku zamówień speł-
niających powyższe przesłanki, w istocie mamy do czynienia z powierzeniem 
wykonania zadań publicznych własnej jednostce organizacyjnej. Dodatkowo ze 
względu na powierzenie wykonania zadania własnego mamy do czynienia z wy-
konywaniem zadań o charakterze użyteczności publicznej.5

Zamówienia „in house” uznano jako zlecanie realizacji zamówień innym pod-
miotom sektora finansów publicznych współpracującym z zamawiającym przy re-
alizacji danego zamówienia, czy też przekazanie całkowitej realizacji zadania inne-
mu podmiotowi sektora publicznego. Aby skorzystać z tego rozwiązania, jednost-
ki sektora finansów publicznych zaczęły tworzyć podmioty, np. przedsiębiorstwa  
w formie spółek prawa handlowego, świadczące usługi na rzecz wspólników będących 
jednostkami sektora finansów publicznych, czy też powołując stowarzyszenia, spół-
dzielnie czy fundacje, którym przekazuje się realizację określonych zadań własnych.

2. zamówienia „in house” w prawie europejskim i orzecznictwie tsuE

Dyrektywa 2004/18/We nie zajmowała się udzielaniem zamówień „in ho-
use”. Nie oznacza to, iż praktyka nie miała z nimi do czynienia. Kluczowym orze-
czeniem, które wprowadziło tę instytucję do praktyki prawa zamówień publicz-
nych, jest wyrok z 18 listopada 1999 roku, w sprawie c-107/98 tecal srl przeciw-
ko comune di Viano i Azienda Gas-Acqua consorziale (AGAc) di Reggio emilia.  
W przedmiotowej sprawie tsUe określił instytucję zamówień „in house” w po-
wyższym zakresie, wskazując na obligatoryjność wystąpienia przesłanek:

1) sprawowania nad wykonującym zamówienia kontroli analogicznej do tej, 
jaką sprawuje nad własnymi służbami, oraz

2) wykonywania przez podmiot kontrolowany zasadniczej części swojej dzia-
łalności na rzecz podmiotu kontrolującego.

przestawiona powyżej sytuacja, czyli zlecanie, bez stosowania procedur z za-
kresu zamówień publicznych, zadań własnych podmiotom, które w obrocie go-
spodarczym były, bądź jak w przypadku stowarzyszeń czy fundacji mogły być 
traktowane jak przedsiębiorstwo, stało się przedmiotem licznych rozważań tsUe.

4 Opinia prawna Urzędu Zamówień publicznych, Informator Urzędu Zamówień publicz-
nych Nr 10/2011, s. 16.

5 Ibidem.



ANNA WÓJtOWIcZ-DAWID390

W sprawie c 458/03 prking Brixen GmbH przeciwko Gemeinde Brixen  
i stradtwerke Brixen AG (wyrok z 13 października 2005 roku) tsUe stwierdził, 
iż podstawowe kryterium stanowiące o zamówieniu „in house”, to kwestia zależ-
ności organizacyjnej, czyli kontroli instytucji zamawiającej nad podmiotem, który 
formalnie jest odrębny. Ocena kontroli mierzona ma być możliwością wywierania 
wpływu na decyzje podejmowane przez taki podmiot. Istotne jest badania w kon-
kretnym przypadku, czy jednostka sektora finansów publicznych, ma możliwość 
wywierania realnego i decydującego wpływu na podejmowane przez ten podmiot 
decyzje, nie tylko te o charakterze strategicznym.

W sprawie c-26/03 stadt Halle i RpL, Recyclingpark Lochau GmbH przeciw-
ko Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall – und energieverwertung-sanlage 
tReA Leuna (wyrok z 11 stycznia 2005 roku) tsUe w pkt. 48 - 50 wskazuje, iż wła-
dza publiczna, jaką jest instytucja zamawiająca, ma możność wypełniania ciążących 
na niej w interesie publicznym zadań własnymi środkami o charakterze administra-
cyjnym, technicznym lub innym, bez potrzeby zwracania się do jednostek zewnętrz-
nych nienależących do jej służb. W takim przypadku nie powstaje kwestia umowy  
o charakterze odpłatnym zawieranej z jednostką odrębną od instytucji zamawiającej 
pod względem prawnym. Nie stosuje się zatem uregulowań wspólnotowych w za-
kresie zamówień publicznych. Zgodnie z orzecznictwem tsUe, nie jest wykluczone 
wystąpienie innych okoliczności, w których zaproszenie do składania ofert nie jest 
obowiązkowe, mimo że kontrahent jest pod względem prawnym jednostką odrębną 
od instytucji zamawiającej. Może tak być w przypadku, gdy władza publiczna, jaką 
jest instytucja zamawiająca, sprawuje nad daną jednostką odrębną kontrolę analo-
giczną do tej, jaką sprawuje nad własnymi służbami i gdy ta prowadzi swoją podsta-
wową działalność na rzecz sprawującego nad nią kontrolę organu lub organów wła-
dzy (zob. podobnie powołany wyżej wyrok w sprawie teckal, pkt 50). przypomnieć 
należy, że w wyżej powołanym przypadku odrębna jednostka była w całości kon-
trolowana przez organy władzy publicznej. Jednakże udziały, nawet mniejszościo-
we, przedsiębiorstwa prywatnego w kapitale spółki, w której udziały należą również 
do danej instytucji zamawiającej wyklucza w każdym przypadku możliwość sprawo-
wania przez instytucję zamawiającą kontroli analogicznej do tej, jaką sprawuje ona 
nad własnymi służbami. Należy przede wszystkim podkreślić, że związek pomiędzy 
organem władzy publicznej, jakim jest instytucja zamawiająca, i jej własnymi służ-
bami określony jest względami i wymogami wykonywania zadań leżących w intere-
sie publicznym. Udział w przedsiębiorstwie kapitału prywatnego podlega natomiast 
względom interesu prywatnego i dąży do celów odmiennej natury.

W sentencji wyroku w sprawie c-26/03 tsUe wskazał, iż w przypadku, gdy insty-
tucja zamawiająca zamierza zawrzeć umowę o charakterze odpłatnym, dotyczącą usług 
podlegających przedmiotowemu zakresowi stosowania dyrektywy 92/50 w brzmieniu 
nadanym dyrektywą 97/52 ze spółką odrębną od niej pod względem prawnym, w któ-
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rej kapitale ma udział wraz z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami prywatnymi, pro-
cedury udzielania zamówień publicznych określone w tej dyrektywie zawsze powin-
ny być stosowane. Reasumując przedmiotowy wyrok, w sytuacji gdy jednostka sekto-
ra finansów publicznych zamierza zlecić realizację zadania własnego podmiotowi, któ-
ry ma mieszaną strukturę własności, za każdym razem nie można uznać, iż spełniony 
został podstawowy warunek pełnienia kontroli analogicznej jak kontrola sprawowana 
nad własną jednostka, tak więc nie jest możliwe udzielenie zamówienia „in house”, czyli  
z pominięciem stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych.

W sprawie c – 573/07 sea s.r.l. przeciwko comune di ponte Nossa (wy-
rok z 10 września 2009 roku) tsUe wskazał, iż fakt posiadania całości udziałów  
w podmiocie trzecim, nie jest jedyną przesłanką pozwalającą na uznania kontroli 
analogicznej jaką jednostka sektora finansów publicznych sprawuje nad własnymi 
służbami. W sentencji wyroku tsUe wskazał, iż kontrola sprawowana przez sa-
morządy będące akcjonariuszami nad rzeczonymi spółkami może zostać uznana 
za analogiczną do kontroli sprawowanej nad ich własnymi służbami, w okoliczno-
ściach takich jak w postępowaniu przed sądem krajowym, gdy:

 – działalność rzeczonej spółki jest ograniczona do terytorium rzeczonych sa-
morządów i jest zasadniczo wykonywana na ich rzecz, oraz

 – sprawują one decydujący wpływ zarówno na strategiczne cele jak i na istot-
ne decyzje rzeczonej spółki, poprzez organy statutowe w skład których 
wchodzą przedstawiciele rzeczonych samorządów.

W sprawie c-340/04 carbotermo spA, consorzio Alisei przeciwko comune 
di Busto Arsizio, AGesp spA, przy udziale: Associazione Nazionale Imprese 
Gestione servizi tecnici integrati (AGesI) (wyrok z maja 2006 roku) tsUe w pkt. 
3 wskazał, iż okoliczność, że instytucja zamawiająca posiada sama lub wraz z in-
nymi instytucjami publicznymi, całość kapitału zakładowego spółki, której udzie-
lono zamówienia, wydaje się wskazywać, jednakże w sposób nieprzesądzający, że 
instytucja zamawiająca sprawuje nad tą spółką kontrolę analogiczną do sprawowa-
nej nad własnymi służbami, w rozumieniu pkt 50 wyroku w sprawie teckal. poza 
tym, w pkt 63 tsUe określił, iż można uznać, że przedsiębiorstwo wykonuje swoją 
działalność w przeważającym zakresie na rzecz kontrolującej go jednostki w rozu-
mieniu ww. wyroku w sprawie teckal, tylko jeżeli działalność tego przedsiębior-
stwa poświęcona jest głównie tej jednostce, a ewentualna pozostała działalność ma 
charakter marginalny. Oznacza to, iż kryterium gospodarcze związane z aktywno-
ścią gospodarczą podmiotu trzeciego, sprowadza się do konieczności prowadzenia 
działalności gospodarczej przede wszystkim na rzecz zamawiającego.

chcąc więc podsumować regulacje instytucji zamówień „in house” należy wskazać, iż: 
1) zamówienia „in house” polegają na powierzeniu przez jednostkę sektora 

finansów publicznych własnej jednostce bądź podmiotowi trzeciemu reali-
zacji zadań o charakterze użyteczności publicznej;
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2) powierzenie realizacji wskazań wskazanych w pkt 1) może nastąpić bez sto-
sowania procedur określonych przepisami prawa zamówień publicznych;

3) zamówienia „in house” są wyjątkiem od generalnej zasady wydatkowania 
środków publicznych z zachowaniem procedur określonych przepisami 
prawa zamówień publicznych;

4) instytucja zamówień „in house” została wprowadzona na podstawie orzecznic-
twa tsUe, stąd też wymagane jest ścisłe interpretowanie tychże orzeczeń.

W dniu 26 lutego 2014 roku parlament europejski i Rada przyjęły Dyrektywę 
2014/24/Ue, zmieniającą wcześniejszą dyrektywę w sprawie zamówień publicznych 
na roboty, dostawy i usługi. Wprowadza ona nowe rozwiązanie, tj. sankcjonuje za-
mówienia między podmiotami sektora finansów publicznych, przyjmując dotych-
czasowe orzecznictwo trybunału sprawiedliwości Unii europejskiej. Art. 12 dy-
rektywy określa przesłanki, których spełnienie umożliwia zlecenie zamówienia bez 
obowiązku stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych. Należą do nich: 
sprawowanie kontroli, podobnej do kontroli sprawowanej nad własnymi jednostka-
mi, prowadzenie działalności w przeważającej części na rzecz zamawiającego (min. 
80 %), ograniczony udział kapitału prywatnego w podmiocie kontrolowanym.

3. zamówienia „in house” w polskim prawodawstwie

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z późniejszymi zmianami, dalej zwana pzp), uregulowała zamówienia  
„in house” w art. 4 pkt 13 pzp. Wskazano w nim, iż przepisów ustawy nie sto-
suje się do zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ 
władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeże-
li łącznie są spełnione następujące warunki:

 – zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy 
wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej;

 – organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej 
kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostka-
mi nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na 
wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania 
sprawami instytucji;

 – przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej insty-
tucji gospodarki budżetowej określonego w art. 26 ust. 2 ustawy o finan-
sach publicznych.

tak ukształtowany przepis prawny odnosi się w głównej mierze do komunal-
nych osób prawnych, co potwierdza orzecznictwo sądów.6

6 patrz: wyrok NsA z 11 sierpnia 2005 roku, sygn. akt II GsK 105/05 – w którym czyta-



UDZIeLeNIe ZAMÓWIeNIA stOWARZYsZeNIU pOŻYtKU pUBLIcZNeGO... 393

poza pzp, mamy inne regulacje dotyczące zamówień „in house”, zawarte np.  
w ustawie o samorządzie gminnym (ustawa z 8 marca 1990 roku, tekst jednolity Dz. 
U. z 2013 roku poz. 594, dalej zwana uosg), która w art. 9 stanowi, iż gmina oraz inna 
gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza 
zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określo-
nych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wyko-
nywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odręb-
na ustawa. tak przyjęte rozwiązanie jest szeroko akceptowalne w orzecznictwie.7 co 
więcej orzecznictwo przyjęło rozwiązanie, iż przepisów pzp nie stosuje się do wyko-
nywania zadań o charakterze użyteczności publicznej przez jednostkę organizacyjną 
utworzoną w tym celu przez gminę.8 Oczywiście jak podkreśla NsA w przedmioto-
wym wyroku, nie ma żadnych przeszkód, aby gmina zawarła z taką jednostką umo-
wę na realizację określonych zadań niebieszczących się w zakresie dla którego powo-
łana została dana jednostka przez gminę, z zastosowaniem przepisów pzp.

W doktrynie prawnej wyodrębnił się dość silny nurt, który wskazuje, że nowa 
dyrektywa w sprawie zamówień publicznych jednoznacznie zawęża zakres, ale i wa-

my „Wykonywania przez gminę zadań komunalnych we własnym zakresie – przez utworzoną  
w tym celu jednostkę- siłą rzeczy zawarcia umowy nie wymaga. podstawą powierzenia wykony-
wania tych zadań jest bowiem sam akt organu gminy powołujący do życia tę jednostkę i okre-
ślający przedmiot jej działania (…)”; wyrok WsA w Warszawie, sygn. akt III sA/Wa 2445/05 
– w którym czytamy „skoro więc ustawodawca w art. 2 ustawy (…) o gospodarce komunalnej 
(…) przewidział, że gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu 
terytorialnego w szczególności w formach zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowe-
go, a w przepisie art.3, iż mogą one powierzać zadana z zakresu gospodarki komunalnej rów-
nież innym osobom fizycznym i prawnym lub jednostkom nieposiadającym osobowości praw-
nej w drodze umów na zasadach ogólnych z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamó-
wień publicznych- to należy uznać, że są to również formy działania. W pierwszym przypad-
ku gmina będą akcjonariuszem lub udziałowcem – decyduje o bycie prawnym i gospodarczym 
spółki (…) więc (..) wprost narzuca wymagania decyzjami własnych organów, podejmowany-
mi w trybie uchwał gminnych (…)”.

7 patrz: wyrok Wojewódzkiego sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach z 7 grudnia 
2010 r. IV sA/Gl 355/10 - po myśli art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w celu wykonywania zadań gmi-
na może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Jednostki 
organizacyjne tworzone przez gminę mogą przybierać różne formy prawne. W szczególności 
mogą być tworzone spółki prawa handlowego, na co wyraźnie wskazuje brzmienie art. 2 ustawy 
z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.), 
przy czym, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organ stanowiący i kontrolny gminy 
decyduje o wyborze formy działalności. Oznacza to, że gmina przyjmując uchwałę o utworze-
niu spółki prawa handlowego (radia) mającej prowadzić działalność o charakterze reglamento-
wym nie narusza przepisów prawa.

8 Wyrok Naczelnego sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2005 roku, sygn. akt. II GsK 
105/05, Lex Nr 155826.
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runki stosowania zamówień „in house” w usługach publicznych, przez co należy taki 
zamówienia uznać jako odstępstwo od traktatowej zasady swobody przedsiębiorczo-
ści i świadczenia usług, niedyskryminacji, przejrzystości i otwarcia na konkurencję. 
skoro jest to wyjątek od zasady należy interpretować go w sposób wąski.9

4. stowarzyszenie

stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o ce-
lach niezarobkowych (zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 roku prawo  
o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2001 roku Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami, 
dalej zwana p.o.s.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 p.o.s. prawo do stowarzyszania przysłu-
guje osobom fizycznym posiadającym polskie obywatelstwo mającym pełną zdol-
ność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych. Dodatkowo 
p.o.s. określa warunki w jakich zrzeszać mogą się osoby niepełnoletnie, jak rów-
nież cudzoziemcy. stowarzyszenie jest więc formą prawną skupiającą ludzi, posia-
dających wspólnym cel, bądź też poglądy czy zainteresowania.

podstawową cechą stowarzyszenia jest jego autonomia. statut stowarzyszenia 
to akt prawny wskazujący podstawy wykluczenia członka stowarzyszenia i spo-
sób ochrony jego praw. członkostwo w stowarzyszeniu jest dobrowolne i wymaga 
oświadczeń obydwu stron. Oświadczenia te są w doktrynie zrównywane z oświad-
czeniami woli w rozumieniu prawa cywilnego. statut jako akt prawny, niezbędny 
do utworzenia stowarzyszenia i określający jego właściwości, ma charakter umow-
ny. sposób nawiązania członkostwa w stowarzyszeniu pozwala zatem uznać je za 
zdarzenie cywilnoprawne, prowadzące do powstania prawa podmiotowego, z któ-
rego wynikają szczegółowe uprawnienia członka. Dlatego trzeba uznać stosunek 
członkostwa w stowarzyszeniu za stosunek cywilnoprawny (umowę).10

Obok uprawnienia do stowarzyszania się przez osoby fizyczne, przepisy prawa 
przewidują prawo do tworzenia związków i stowarzyszeń przez jednostki samo-
rządu terytorialnego.

Ustawodawstwa przewiduje dwie formy zrzeszenia się jednostek samorządu 
terytorialnego, są to związki gmin i powiatów oraz stowarzyszenia jednostek sa-
morządu terytorialnego.

Związki gmin są tworzone przez zainteresowane gminy w celu wspólnego wy-
konywania zadań publicznych (art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym dalej 
zwana u.s.g.). Oznacza to, że gminy przekazują utworzonym przez siebie związkom 
określone swoje zadania, które stają się tym samym zadaniami związku. Związek 

9 A. Dylong, J. Klatka, In house w odpadach – można czy nie można?, przegląd Komunalny 
Nr 7/2014.

10 Wyrok sądu Apelacyjnego w Gdańsku - I Wydział cywilny, sygn. akt I Aca 841/12.
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nie jest jednostką samorządu terytorialnego. podobnie jednak do jednostek sa-
morządu, wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną   odpo-
wiedzialność oraz posiada osobowość prawną. Do gospodarki finansowej związku 
stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gminy (art. 73a u.s.g.).

Związki międzygminne i powiatowe są najpopularniejszą formą współdziałania.11

Jednostki samorządu terytorialnego, w ramach przysługujących im uprawnień 
mogą współdziałać ze sobą tworząc stowarzyszenia. Współdziałanie jednostek 
samorządu terytorialnego w formie stowarzyszenia ma charakter dobrowolny, 
co oznacza swobodę w zakresie współdziałania, tworzenia jak również likwidacji 
przedmiotowego współdziałania.12 podstawą tworzenia stowarzyszeń przez jed-
nostki samorządu terytorialnego jest art. 84 ust. 1 u.s.g.). przedmiotowe stowarzy-
szenia mogą być tworzone z różnych powodów, w tym w celu wykonywania zadań 
administracji publicznej, jeśli zakres tychże zadań mieści się celach statutowych 
stowarzyszenia.

Rozróżnienie tych dwóch typów stowarzyszeń ma istotne znaczenie z perspek-
tywy analizowanej problematyki zamówień „in house”.

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarzą-
dowymi, w tym wspieranie realizacji określonych przedsięwzięć będących zadania-
mi publicznymi, czy też powoływanie partnerstw, a co za tym idzie korzystanie ze 
środków publicznych przez organizacje pozarządowe, ściśle związane jest z okre-
śleniem zasad zlecania zadań własnych podmiotom trzecim i wypłaty właściwych 
środków.13 Można zaobserwować, iż coraz częstszym staje się powoływanie przez 
konkretne podmioty stowarzyszeń o celu niezarobkowym, w którym jest zrzeszony 
podmiot publiczny, zaś podstawą działania stowarzyszenia jest działanie na rzecz 
podmiotu zrzeszonego, w tym poprzez realizację zadań z zakresu usług publicznych.

5. stowarzyszenie a zamówienia „in house”

W orzeczeniu z 19 czerwca 2014 r. w sprawie c-574/12 centro Hospitalar de setúbal 
epe, serviço de Utilização comum dos Hospitais (sUcH) przeciwko eurest (portugal) 
– sociedade europeia de Restaurantes Lda, tsUe zajął się sytuacją, w której stowarzy-
szeniu zleca się realizację zadania publicznego. W uzasadnieniu w pkt 33 tsUe wska-
zuje, iż okoliczność, że wykonawca zamówienia posiada formę prawna stowarzysze-

11 B. Jaworska-Dębska [w:] M. stahl (red.), Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasa-
dy w teorii i orzecznictwie. Warszawa 2004, s. 351.

12 B. Dolnicki (red), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Wolters Klu-
wer, Warszawa 2012, s. 13.

13 A. Barczewska-Dziobek, Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu tery-
torialnego z organizacjami pozarządowymi. [w:] B. Dolnicki (red), Formy współdziałania jedno-
stek samorządu terytorialnego. Wolters Kluwer, Warszawa 2012 r., s. 19.
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nia prawa prywatnego i działa w celach niezarobkowych, jest pozbawiona znaczenia 
do celów stosowania zasad prawa Unii w dziedzinie zamówień publicznych a w rezul-
tacie orzecznictwa trybunału dotyczącego wyjątku w zakresie transakcji „in house”. 
taka okoliczność nie wyklucza bowiem, że dany podmiot będący wykonawcą zamó-
wienia może prowadzić działalność gospodarczą (zob. podobnie wyroki: sea, c-573/07, 
eU:c:2009:532, pkt 41 i coNIsMa, c-305/08, eU:c:2009:807, pkt 45).

W tym względzie tsUe podkreślił, że wyjątek dotyczący udzielenia zamówień „in 
house” jest oparty na podejściu, zgodnie z którym w takich przypadkach można uznać, 
iż będący instytucją zamawiającą organ publiczny korzysta z własnych środków w celu 
wypełnienia ciążących na nim zadań leżących w interesie publicznym. Istotną kwestią 
dla rozstrzyganej sprawy było określenie kto jest członkiem stowarzyszenia tj. czy są to 
jednostki sektora finansów publicznych czy też podmioty prywatne. Jeżeli wykonaw-
cą zamówienia publicznego jest stowarzyszenie pożytku publicznego działające w ce-
lach niezarobkowych, którego członkami w chwili udzielenia tego zamówienia są nie 
tylko podmioty należące do sektora publicznego, lecz również instytucje prywatne so-
lidarności społecznej działające w celach niezarobkowych, przesłanka dotycząca „ana-
logicznej kontroli” ustanowiona w orzecznictwie trybunału, aby możliwe było uzna-
nie udzielenia zamówienia publicznego za transakcje „in house” nie jest spełniona, co 
oznacza, że właściwa dyrektywa w sprawie koordynacji udzielania zamówień publicz-
nych znajduje w takim przypadku zastosowanie.

W sprawie c-15/13 technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-
Informations system GmbH przeciwko Datenlotsen Informationssysteme GmbH (wy-
rok z 8 maja 2014 roku), w którym tsUe wskazuje, że nie mamy do czynienia z wyłącze-
niem stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych w sytuacji tzw. horyzontal-
nych zamówień typu in-house, to znaczy sytuacji, w której ta sama instytucja zamawiają-
ca sprawuje – lub te same instytucje zamawiające sprawują – „kontrole analogiczna” nad 
dwoma odrębnymi przedsiębiorcami, z których jeden udziela zamówienia drugiemu.

podsumowanie

Zgodnie z orzecznictwem trybunału głównym celem uregulowań Wspólnoty 
europejskiej w zakresie zamówień publicznych jest otwarcie na niezakłóconą 
konkurencję we wszystkich państwach członkowskich w dziedzinie wykonywa-
nia robót budowlanych, dostaw produktów i świadczenia usług, co obejmuje zo-
bowiązanie wszystkich instytucji zamawiających do stosowania właściwych ure-
gulowań prawa Unii, gdy spełnione są przewidziane w nich warunki (zob. po-
dobnie wyrok stadt Halle i RpL Lochau, c-26/03, eU:c:2005:5, pkt 44).14 co 

14 sprawa c-15/13 technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations system 
GmbH przeciwko Datenlotsen Informationssysteme GmbH (wyrok z 8 maja 2014 roku), pkt 22.
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więcej, każdy wyjątek od tej zasady musi by stosowany jako rezultat wykładni za-
wężającej.15

W sytuacji gdy jednostka sektora finansów publicznych zamierza zlecić reali-
zację zadania własnego stowarzyszeniu i przekazać mu w tym celu określone środ-
ki, w pierwszej kolejności należy zbadać kto jest członkiem stowarzyszenia. Jeśli 
przynajmniej jeden z członków to podmiot prywatny, wówczas zlecenie przed-
miotowego zadania możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez właściwe zastosowa-
nie przepisów z zakresu zamówień publicznych. Aby powierzenie realizacji zada-
nia stowarzyszeniu możliwe było z wykorzystaniem zamówienia „in house”, nale-
ży bardzo dokładnie przeanalizować stan faktyczny i zweryfikować, czy spełnio-
ne zostały wszelkie przesłanki wymagane dla tego typu zamówienia, określone  
w orzecznictwie oraz obowiązującej Dyrektywie 2014/24/Ue a przedstawione po-
wyżej przez autorkę.

Należy jednoznacznie stwierdzić, iż powierzenie realizacji zadania własnego 
stowarzyszeniu przez jednostkę sektora finansów publicznych, nie może być uzna-
ne z automatu za zamówienie „in house”. Każdy tego typu przypadek należy do-
kładnie indywidualnie zanalizować.

* * *

streszczenie: stowarzyszenia posiadające status podmiotów pożytku publicznego stają się 
niejednokrotnie podmiotami, które przyjmują w zakresie swojej działalności realizację zadań 
przypisanych jednostkom samorządu terytorialnego. przyjmowanie do realizacji zadań wiąże 
się z oczekiwaniem pozyskiwania od jednostek sektora finansów publicznych środków potrzeb-
nych na ich realizację. Autorka prowadzi rozważanie, czy przekazanie środków publicznych 
przed jednostki samorządu terytorialnego na rzecz podmiotów pożytku publicznego takich jak 
stowarzyszenia może być zwolnione z obowiązku stosowania procedur z zakresu zamówień 
publicznych jako tzw. zamówień „in house”.

słowa kluczowe: stowarzyszenie, zamówienia publiczne, zamówienia „in house”.

summary: Association with the status of public benefit entities are often subjects which 
they adopt in the field of its activity the tasks assigned to local government units. Accepting for 
the tasks associated with the expectation of obtaining from the public finance sector resources 
needed for their implementation. The author leads to consider whether the transfer of public 
funds from the local government for public benefit entities such as associations may be ex-
empted from the application of the procedures of public procurement as so “in house” orders. 

Keywords: association, public procurement, ‘in house’ contract. 

15 Ibidem, pkt 23.
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EUROPEJSKA KONWENCJA W SPRAWIE UZNAWANIA 
OSOBOWOśCI PRAWNEJ MIęDZYNARODOWYCH 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, ZALECENIE 
KOMITETU MINISTRÓW RADY EUROPY CM/REC 
(2007) 14 A USTAWA O DZIAŁALNOśCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

EUROPEAN CONVENTION ON THE RECOGNITION OF THE 
LEGAL PERSONALITY OF INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS, RECOMMENDATION OF COMITEE OF MINISTERS  
OF COUNCIL OF EUROPE CM/REC (2007) 14 IN THE SCOPE OF  POLISH 

ACT ON NGO’S AND VOLUNTEERING

polska do chwili obecnej nie ratyfikowała europejskiej Konwencji w sprawie 
Uznawania Osobowości prawnej Międzynarodowych organizacji pozarządowych 
Rady europy z 1986 roku (zwaną dalej Konwencją 124). Nie do końca da się wytłu-
maczyć taki stan rzeczy, ponieważ Konwencja nie jest obszernym merytorycznie 
dokumentem, lektura jego nie wskazuje na problemy legislacyjne jakie jej ratyfi-
kacja mogłaby spowodować. Jednakże należy zauważyć, że działania samej Rady 
europy, szczególnie wydane Zalecenie cM/Rec (2007) 14 po szczycie, który nota 
bene odbył się w Warszawie, dają nieodparte wrażenie, że ratyfikacja Konwencji 
nie jest problemem palącym ani kontrowersyjnym. Zalecenie, pomimo iż nie może 
stanowić bezpośredniej podstawy prawnej do działania stron, znacznie bardziej 
szczegółowo reguluje funkcjonowanie organizacji pozarządowych, nie wskazując 
na to, czy mają one mieć charakter krajowy czy międzynarodowy. A zatem celem 
niniejszego artykułu będzie prześledzenie jakie są postanowienia Konwencji 124, 
treści Zalecenia cM/Rec (2007) 14 w stosunku do regulacji zawartych w Ustawie 
o działalności pożytku publicznego z 2003 roku i próba odpowiedzenia na pytanie 
czy polska pomimo braku ratyfikacji Konwencji 124 stwarza właściwe i popraw-
ne w świetle Zalecenia cM/Rec (2007) 14 ramy działania dla organizacji poza-
rządowych. Warto zastanowić się czy bieżący stan rzeczy stanowi obciążenie dla 
rozpoznawania osobowości prawnej międzynarodowej organizacji pozarządowej, 
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czy też niezależnie od ratyfikacji istniejące przepisy pozwalają na jej sprawne funk-
cjonowanie na terenie polski.

pewnych trudności nastręcza fakt, że problematyka organizacji pożytku pu-
blicznego nie jest szeroko badana i komentowana w doktrynie, pomimo iż minęło 
ponad 10 lat funkcjonowania samej ustawy o działalności pożytku publicznego 
(zwaną dalej Opp), z czego polska doktryna w sposób nieliczny zajmuje się analizą 
przepisów prawa pozakrajowego. podkreśla się w nauce, że niezależnie od prze-
pisów prawa międzynarodowego publicznego sama pozycja organizacji pozarzą-
dowej jest determinowana przez konstrukcje krajowe1, chociaż zalecenia Rady 
europy cM/Rec (2007) 14 w sposób szczegółowy wskazują minima dla funkcjo-
nowania organizacji pozarządowych w europie.

1. Europejska konwencja w sprawie uznawania osobowości prawnej 
    międzynarodowych organizacji pozarządowych

Konwencja w sprawie Uznawania Osobowości prawnej Międzynarodowych 
Organizacji pozarządowych została wydana w roku 1986 jako wyraz troski o wła-
ściwe usankcjonowanie możliwości dla działalności organizacji pozarządowych, 
z racji ich co raz większej roli odgrywanej w społeczeństwie2. Do chwili obec-
nej została ratyfikowana przez 11 członków Rady europy: Austrię, Belgie, cypr, 
Francję, Grecję, Holandię, portugalię, słowenie, szwajcarię, Byłą Jugosłowiańską 
Republikę Macedonii i Wielką Brytanię. Aby Konwencja weszła w życie wymagana 
była ratyfikacja przez minimum 3 kraje3, co stało się w 1991 roku.

Konwencja nie jest dokumentem obszernym, składa się z preambuły oraz 11 
artykułów. W celu ułatwienia jej interpretacji Rada europy opracowała raport,  
w którym wyjaśnia idee utworzenia oraz stosowania Konwencji. Jednym z powo-
dów, jak wyjaśnia raport, wydania samej Konwencji był znaczący wzrost liczby or-
ganizacji pozarządowych po 1945 roku, ponadto nie bez znaczenia w ich działal-
ności jest ich transgraniczny charakter, jak dotąd nie ma też innych obowiązują-
cych dokumentów na poziomie europejskim, które sankcjonowałyby funkcjono-
wanie tego typu organizacji.4

1 t. Musialik, Organizacje pozarządowe w prawie międzynarodowym. periodyk Naukowy 
Akademii polonijnej Nr 1/2012, s. 123.

2 europejska Konwencja w sprawie Uznawania Osobowości prawnej Międzynarodowych 
Organizacji pozarządowych, (dalej zwana Konwencją 124) http://www.coe.int/t/ngo/Legal_
standards_en.asp, (dostęp: 4 lutego 2015 r.).

3 op. cit., http://conventions.coe.int/treaty/commun/cherchesig.asp?Nt=124&cM=8&D-
F=&cL=eNG, (dostęp: 4 lutego 2015 r.).

4 http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/html/124.htm, (dostęp: 4 lutego 2015 r.).
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Znaczący okazuje się być również termin przygotowania samej konwencji.  
Z racji, iż działo się to przed upadkiem komunizmu Konwencja w założeniu mia-
ła być płaszczyzną dla współpracy pomiędzy organizacjami z zachodniej europy,  
a tymi z krajów bloku wschodniego, gdzie NGO pełniły znaczącą role w tworzeniu 
się społeczeństwa obywatelskiego5.

Konwencja 124 koncentruje się na osobowości prawnej organizacji. Jak się oka-
zuje jest to konieczne szczególnie w przypadkach, w których organizacja z założe-
nia porusza się na arenie międzynarodowej – np. UNescO. traktowanie ich jako 
pełnoprawny podmiot prawa sprzyja funkcjonowaniu, a nie jednokrotnie także 
finansowaniu organizacji6. ponadto daje organizacji autorytet. Nie oznacza to jed-
nakże, że posiadania osobowości prawnej jest warunkiem działania tego typu or-
ganizacji w ogóle, co też Rada europy wyjaśniła w późniejszym Zaleceniu cM/Rec 
(2007) 14 i komentarzu (memorandum) towarzyszącym Zaleceniu7.

Konwencja 124 w założeniu wychodzi naprzeciw międzynarodowym NGO nie 
ze względu na profil ich działalności, ale po to by w stosunku do stowarzyszeń czy 
fundacji o zasięgu krajowym funkcjonowała na równych prawach. Z racji tego, iż 
do tych drugich mają zastosowanie, niekiedy już kompleksowe, regulacje krajowe, 
podmioty o zasięgu transgranicznym mogłyby napotykać na trudności ze względu 
na swój niejednolity charakter, co mogłoby być dyskryminujące8.

Artykuł pierwszy konwencji wskazuje, że ma ona zastosowanie do stowarzy-
szeń, fundacji i innych prywatnych instytucji. Katalog jest otwarty, niezależnie 
od samej nazwy podmiotu, jeśli spełnia on warunki określone w tym samym ar-
tykule, a zatem jest nienastawiony na zysk, powstał na podstawie przepisów we-
wnętrznych jednego z państw stron, zasięg działania rozciąga się na minimum dwa 
państwa oraz posiada swoje organy na terenie państwa strony, jak też i siedzibę9. 
Konwencja nie wskazuje też określonej formy prawnej NGO.

Na podstawie regulacji zawartych w Konwencji 124 osobowość prawna organi-
zacji pożytku publicznego jest rozpoznawana w pozostałych krajach, jeśli organiza-
cja ta nabyła ja w kraju, w którym posiada swoją siedzibę, a jeśli między innymi ze 
względu na dobro publiczne istnieją ograniczenia w uznawania osobowości praw-
nej, w świetle konwencji powinny podlegać takim samym ograniczeniom w pozo-

5 F. Hondius, Recognition and Protection of NGOs in International Law, International center 
for Not-for-profit Law (IcNL). http://www.icnl.org/research/library/files/Regional%20europe/
recognitionandprotectionofngos .pdf  (dostęp: 4 lutego 2015 r.).

6 Ibidem.
7 Uzasadnienie zalecenia cM/Rec (2007)14 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 

w sprawie statusu prawnego organizacji pozarządowych w europie, pkt 25.
8 explanatory Report http://conventions.coe.int/treaty/eN/Reports/HtML/124.htm, (do-

stęp: 4 lutego 2015 r.)
9 Art. 1 Konwencji 124.
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stałych państwach – stronach, o czym stanowi artykuł drugi10. Wykazanie dowodu 
posiadania osobowości prawnej znajduje się po stronie organizacji, a artykuł trzeci 
konwencji dość precyzyjnie to określa – powinien wynikać ze statutu czy też innych 
wewnętrznych dokumentów organizacji, stanowiących podstawę jej utworzenia,  
a także powinny znajdować potwierdzenie w rejestracji lub innej formie klasyfikacji 
podmiotów posiadających osobowość prawną w państwie – stronie, która przyznała 
organizacji osobowość prawną, a jeśli do takowego nie ma powszechnego dostępu, 
organizacja powinna posiadać zaświadczenie od właściwych władz. Konwencja zo-
stawia jednak w tym zakresie (ustęp 2 artykułu 3.) możliwość innej formy formalne-
go potwierdzenia, by ułatwić procedurę organizacji pozarządowej11.

Zastosowanie Konwencji 124 może zostać wyłączone w stosunku do organi-
zacji pozarządowych, które w swojej działalności pozostają sprzeczne z bezpie-
czeństwem i porządkiem publicznym lub szkodzą między innymi ochronie zdro-
wia publicznego czy też moralności12, są to zarazem nieliczne dopuszczalne przy-
padki ingerencji w ich działalność. Ma też być to działanie celowe, podobnie jak 
zostało to określone w Art. 11 paragraf 2 europejskiej Konwencji praw człowieka  
i podstawowych Wolności13.

Dalsze postanowienia Konwencji 124 tj. od artykułów 5 do 11 stanowią już kwe-
stie ratyfikacji, implementacji oraz możliwości złożenia zastrzeżeń dotyczących ra-
tyfikacji przez państwa strony. są to przepisy bardziej o charakterze technicznym, 
nie dotyczą już profilu działalności ewentualnych międzynarodowych organizacji 
pozarządowych14. Nie dziwi zatem, że raport wyjaśniający (Explanatory memoran-
dum) dotyczący Konwencji odnosi się tylko do jej pierwszych czterech artykułów15.

Zważywszy na powyższe uznać zatem można, że z punktu widzenia możliwo-
ści ratyfikacji tego aktu prawnego, nie powinno to nastręczać nadmiernych trudno-
ści, nie jest to bowiem ani złożony dokument prawny, ani też skomplikowany mery-
torycznie.

Konwencja milczy zarówno na temat formy prawnej NGO, jak również obywa-
telstwa członków samych organizacji pozarządowych, nie wspomina ani w jaki spo-
sób powinno być ustanowione ani czy powinni być to członkowie z poszczególnego 
państwa –strony, czy mogą być to na przykład członkowie z państw trzecich.

10 Art. 2 Konwencji 124.
11 Art. 3. Konwencji 124.
12 Art. 4 Konwencji 124.
13 Explanatory memorandum, http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/html/124.htm, 

(dostęp: 4 lutego 2015 r.).
14 por. Art. 5- 11 Konwencji 124.
15 Konwencja 124, http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/html/124.htm, (dostęp: 

4 lutego 2015 r.).
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Konwencja określa aktywność NGO jako międzynarodową, ale nie mówi jakie-
go ma być ona rodzaju oraz czy wymaga określonej formy16.

2. organizacje pożytku publicznego w świetle zalecenia Cm/rec (2007) 14 
    Komitetu ministrów dla państw członkowskich w sprawie statusu prawnego 
    organizacji pozarządowych w Europie

prace Rady europy w zakresie wzmocnienia pozycji organizacji pozarządo-
wych nie zakończyły się na Konwencji. W 2007 roku Komitet Ministrów Rady 
europy wydał Zalecenie cM/Rec (2007) 14 dla państw członkowskich w sprawie 
statusu prawnego organizacji pozarządowych w europie17. Jednym z celów zale-
cenia było między innymi zwiększenie liczby przystępujących stron do Konwencji 
124. standardy określone w Zaleceniu cM/Rec (2007) 14 według komentarza 
Komitetu Ministrów Rady europy powinny zostać uznane za minimalne dla każ-
dego z członków18. Wskazano też, że uzasadnione jest jego przetłumaczenie, aby 
zwiększyć dostępność, Konwencja zaś do chwili obecnej przetłumaczona jest, poza 
językami oficjalnymi Rady europy, na gruziński, niemiecki, włoski, mołdawski  
i rosyjski, trudno zatem uznać, że dostęp do Konwencji jest powszechny.

Zalecenie cM/Rec (2007) 14 tak naprawdę było uzupełnieniem dotychcza-
sowych działań Rady europy w kwestii działalności organizacji pozarządowych. 
po wydaniu Konwencji 124 szczegółowe rozmowy dotyczące krajowego funk-
cjonowania NGO kolejny raz podjęto w 1996 roku, co zaowocowała przyję-
ciem „Wytycznych na temat rozwoju i wzmacniania organizacji pozarządowych  
w europie” w roku 1998, w 2002 przyjęto „podstawowe zasady dotyczące statusu 
organizacji pozarządowych w europie”, a zatem Zalecenie cM/Rec (2007) 14 jest 
tylko kontynuacją prowadzonej polityki, chociaż należy zauważyć, że nieco bar-
dziej sformalizowaną i obarczoną obowiązkiem upowszechnienia19.

Zalecenie cM/Rec (2007), w przeciwieństwie do Konwencji 124, określaj  
w sposób szczegółowy ramy dla działalności organizacji pozarządowych w europie, 
niezależnie już od nich międzynarodowego charakteru. Zawiera innymi minimal-
ne wymogi w zakresie zakładania organizacji pozarządowej, członkostwa, statutu 

16 M. A. Olz, Non-Governmental Organisations in Regional Human Rights Systems, colum-
bia Human Rights Law Review Nr 307 (1996-1997), s. 319 (heinonline.org).

17 Zalecenie cM/Rec (2007) 14, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194609&site=cM&
BackcolorInt ernet=9999cc&BackcolorIntranet=FFBB55&BackcolorLogged=FFAc75#Rela
tedDocuments, (dostęp: 4 lutego 2015 r.).

18 Uzasadnienie zalecenia cM/Rec (2007)14 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 
w sprawie statusu prawnego organizacji pozarządowych w europie, (dostęp: 4 lutego 2015 r.).

19 Uzasadnienie Zalecenia cM/Rec (2007) 14, http://wiadomosci.ngo.pl/x/358404, (dostęp: 
4 lutego 2015 r.).
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lub aktu założycielskiego, a także regulacje dotyczące przyznawania i zakończenia 
osobowości prawnej, gdzie wyraźnie podkreślone zostało, że przepisy na podsta-
wie których nadawana jest osobność prawna nie mogą być nadmiernie skompliko-
wane, tak aby nie zniechęciło to organizacji do ubiegania się o nią20.

W zakresie zagranicznych organizacji pozarządowych może istnieć obowiązek 
uzyskania zgody na ich działalność w państwie goszczącym, ale zapis ten nie doty-
czy państw, które podpisały Konwencję 12421.

Zalecenie określa także sposób nadzoru nad organizacją pozarządową, jej 
uprawnienia właścicielskie oraz kwestie odpowiedzialności finansowej22. W zale-
ceniu uznano, że osoby zarządzające organizacją pozarządową, a także jej pracow-
nicy nie powinni bezpośrednio odpowiadać za jej zadłużenia i ewentualne zobo-
wiązania, ale powinna istnieć możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności  
w zakresie etyki zawodowej czy też uchybienia w obowiązkach23. Organizacja po-
zarządowa powinna mieć też zapewniony udział w życiu publicznym24.

Jest kwestią oczywistą, że Zalecenie cM/Rec (2007) nie mieści się w katalogu 
źródeł prawa z Art. 87 Konstytucji Rp25. Jednakże nie oznacza to, że jest bez zna-
czenia. Zalecenia Rady europy nie wiążą formalnie, ale stanowić mogą wskazówkę 
w procesie legislacji państw – członków, z pewnością wpływają też na rozwój syste-
mu ochrony, w tym przypadku w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządo-
wych, chociaż nie bez znaczenia jest sprawna legislacja oraz dobra wola strony by 
zalecenia upowszechniać a także by je w dalszym etapie wdrażać26. pewnym nie-
bezpieczeństwem może być fakt, że sprawdzenie, czy wszystkie warunki określone 
w Zaleceniu wymaga analizy szeregu aktów prawnych, zależnie od tego jaką formę 
prawną zechcę przybrać organizacja pożytku publicznego – jest w nim mowa za-
równo o konstrukcji podmiotu, ale także o formach nadzoru, kontroli, czy tak jak 
już zostało wspomniane, odpowiedzialności finansowej.

20 Ustęp 28-41 Zalecenia cM/Rec (2007) 14.
21 Ustęp 45 Zalecenia cM/Rec (2007) 14.
22 Zalecenie cM/Rec (2007) 14.
23 Ustęp 75 Zalecenia cM/Rec (2007) 14.
24 część VIII Zalecenia cM/Rec (2007) 14.
25 Art. 87 Konstytucji Rp.
26 M. Balcerzak, Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy jako forma pozatraktatowej 

działalności normatywnej i harmonizującej w dziedzinie praw człowieka. [w :] I. Głuszyńska, 
K. Lankosz (red)., Rada Europy – 60 lat na rzecz jedności europejskiej. Bielsko-Biała 2009, s. 24.
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3. polska a Konwencja 124 oraz zalecenie Cm/rec (2007) 14 i inne regulacje 
prawa międzynarodowego

polska nie jest stroną Konwencji 124, co jednak nie musi oznaczać, że mię-
dzynarodowa organizacja pożytku publicznego nie może prowadzić działalności  
w tym kraju.

przepisy ogólne ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (art. 
1) tak naprawdę nie determinują, że ma ona zastosowanie tylko do podmiotów 
krajowych, a contrario nie ma przeciwskazań dla tego typu działalności27. co wię-
cej przepisy określające co jest działalnością pożytku publicznego nie pozostają  
w sprzeczności z Zaleceniem cM/Rec (2007) 14.

Ustawa Opp co prawda jako formę prawną wymienia fundacje i stowarzysze-
nia, ale nie ma w niej nakazu wyłącznego działania w takiej postaci, chociaż pod-
nosi się w literaturze, że rozumienie ustawowe pożytku publicznego i powszechne 
różnią się, co chyba nie jest niczym specjalnie zaskakującym28. przede wszyst-
kim ma być to działalność społecznie użyteczna i dotyczyć sfery realizacji zadań 
publicznych, a zatem to zakres przedmiotowy, a nie podmiotowy będzie decydo-
wał29. polska zatem spełnia w tym zakresie Zalecenie cM/Rec (2007) 14.

pomimo niewątpliwego wkładu Rady europy w rozwój sankcjonowania statu-
su organizacji pozarządowych należy wspomnieć, że nie są to jedyne akty prawa 
międzynarodowego publicznego, które mogą zabezpieczać, czy tez ułatwiać ich 
funkcjonowanie.

Wpływ organizacji pozarządowych na życie publiczne zauważono już w Karcie 
Narodów Zjednoczonych z 1945 roku. I chociaż brak jest w niej definicji organizacji 
pozarządowej, to w artykule 71 możemy znaleźć wzmiankę, że Rada Gospodarcza 
i społeczna może zasięgać opinii organizacji pozarządowych. to właśnie na forum 
Rady Gospodarczej i społecznej była dyskutowana owa problematyka, co zaowo-
cowało szeregiem rezolucji dotyczącym NGO30. Nie bez znaczenia jest też rola 
organizacji pozarządowych w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego31. 

27 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 
2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) (dostęp: 4 lutego 2015 r.).

28 D. Moroń, Wolontariat w trzecim sektorze, Prawo i praktyka. Wrocław 2009, s. 24.
29 J. Blicharz, Ustawa o działalności pożytku publicznego I wolontariacie, Ustawa o spółdziel-

niach socjalnych, Komentarz. Lex 2012 (dostęp: 4 lutego 2015 r.).
30 t. Musialik, op. cit, s. 115., także: B. Maragia, Almost there: Another Way of Conceptual-

izing and Explainin NGO’s Quest for Legitimacy in Global Politics, Non_st Acotrs & Int’l L. 328 
(2002), s. 328.

31 por. M. Augustyniak, Społeczeństwo obywatelskie jako podłoże funkcjonowania organiza-
cji pozarządowych. [w:] M. Falej, p. Majer, U. szymańska (red), Działalność organizacji pozarzą-
dowych – 10 lat doświadczeń. Olsztyn 2014, s. 12-13.
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poza tym to jednostki powołują instytucję –państwo, mają zatem również prawo 
do prowadzenia działalności w tych sferach, gdzie nie została ustanowiona wyłącz-
na kompetencja państwa32. Zapewnienie udziału w debacie publicznej znajduje się 
także w Zaleceniu cM/Rec (2007) 1433.

trzeci sektor to również forma kontroli władzy politycznej, chociaż w przy-
padku Konwencji 124 rozumując w ten sposób, to same NGO powinny dążyć 
do ratyfikacji, co nie jest proste zważywszy na jej brak upowszechnienia i ubogi 
wybór wersji językowych. pomimo tych trudności NGO często są liczącym się 
uczestnikiem procesów negocjacji umów międzynarodowych, wpływają również 
na przejrzystość negocjacji, same często nie będąc uczestnikiem procesów two-
rzenia prawa europejskiego czy międzynarodowego, znacząco przyczyniają się do 
jego rozwoju, co aktualnie jest powszechnie akceptowane, zarówno przez Radę 
europy, jak też i ONZ34.

Jak się okazuje czasem kwestia osobowości prawnej nie jest priorytetowa dla sa-
mej organizacji, czego przykładem jest światowa Organizacja Ruchu skautowego, 
która nie posiadała uregulowanego statusu prawnego przez ponad 50 lat, ale ze 
względu na fakt, iż obecnie organizacje pozarządowe nierzadko zatrudniają pra-
cowników oraz prowadzą działalność gospodarczą na cele statutowe to brak statu-
su prawnego może nadmiernie utrudniać im działanie35. Zupełnie innym przykła-
dem w tym zakresie jest Międzynarodowy Ruch czerwonego Krzyża i czerwonego 
półksiężyca, który nie posiada osobowości prawnej, ale jest organizacją między-
narodową i posiada swoje struktury, chociaż nie posiada umocowania i siedziby 
w prawie krajowym. W prawie międzynarodowym jest regulowany wyłącznie jej 
status, a podmiotowość prawa międzynarodowego posiada na podstawie konwen-
cji genewskich i protokołów dodatkowych z 1977r36. Należy zauważyć, że w tym 
przypadku organizacja ta nie wypełnia wymogów z Konwencji 124, gdzie zapisano 
obowiązek posiadania siedziby37.

32 J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe, Prawo instytucjonalne. Warsza-
wa 2010, s. 362. 

33 Zalecenie cM/Rec(2007)14 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie 
statusu prawnego organizacji pozarządowych w europie (przyjęte przez Komitet Ministrów 
w dniu 10 października 2007 r. na 1006. posiedzeniu Zastępców Ministrów), pkt 13. (dostęp:  
4 lutego 2015 r.).

34 J. Menkes, A. Wasilkowski, op. cit., s. 370.
35 F. Hondius, op. cit.
36 J. Menkes, A. Wasilkowski, op. cit., s. 371-372. 
37 Więcej nt. statusu prawnego NGO w prawie międzynarodowym m. in w K. Martens, 

Examining the (Non-) Status of NGOs in International Law, Indiana Journal of Global Legal 
studies, Vol. 10(2003): Iss. 2, Article 1.
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powyższy przykład świetnie pokazuje, że istniejące akty prawa międzynarodo-
wego, europejskiego i krajowego nie powielają tego samego celu, ale świetnie się 
uzupełniają. Nie ma bowiem możliwości na zdefiniowanie działalności organiza-
cji pożytku publicznego, skoro te w założeniu działają woluntarystycznie, często  
w sposób doraźny i niesformalizowany. Ze względu jednak na fakt, iż jest to dzia-
łalność nienastawiona na zysk i na rzecz szeroko pojętego dobra publicznego in-
formacje na temat nie tylko aktów prawa krajowego, ale również międzynarodo-
wego powinny być nieco bardziej powszechne, niż są dotychczas.

W kwestii poruszanej na wstępie – Konwencji 124 problem wydaje się być nie-
co złożony, mimo iż sama Konwencja jest prosta w konstrukcji. Istniejące przepi-
sy prawa międzynarodowego publicznego, które polska ratyfikowała (chociażby 
z racji członkostwa w ONZ) oraz Zalecenie cM/Rec (2007) 14 a także przepisy 
Ustawy o działalności pożytku publicznego z 2003 roku wydają się stwarzać sku-
teczny system regulacji dla działalności międzynarodowych organizacji pozarzą-
dowych na zasadach równych z podmiotami krajowymi.

Jednocześnie sama Konwencja 124 nie powoduje trudności legislacyjnych, nie 
wymaga też znacznej ingerencji we wspominany system regulacji dotyczących 
organizacji pożytku publicznego. sprawa zatem pozostaje otwarta, ale ponieważ  
w ogóle nie jest dyskutowana w polskiej doktrynie, szanse na jej ratyfikacje są nie-
wielkie. chyba, że w ramach kontroli działalności władzy publicznej o jej ratyfika-
cję upomną się same organizacje NGO.

* * *

streszczenie: pomimo 10 lat funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego 
problematyka organizacji pozarządowych nadal nie jest szeroko dyskutowana i poruszana w dok-
trynie. Jak się okazuje, zanim opublikowano ustawę Opp w 2003 istniał szereg aktów prawa mię-
dzynarodowego oraz europejskiego. Rada europy już w 1986 roku, między innymi wychodząc 
naprzeciw organizacjom pozarządowym z tzw. bloku wschodniego wydała Konwencję sprawie 
Uznawania Osobowości prawnej Międzynarodowych Organizacji pozarządowych a już w trak-
cie obowiązywania polskiej ustawy wydała Zalecenie Rady europy cM/Rec (2007) 14. Artykuł 
jest próbą analizy zależności pomiędzy tymi aktami prawnymi a jednocześnie poszukiwaniem 
odpowiedzi na pytanie dlaczego polska w dalszym ciągu nie jest stroną wspomnianej Konwencji.

słowa kluczowe: organizacje pożytku publicznego, Rada europy, Zalecenie cM/Rec (2007) 
14, Konwencja 124, osobowość prawna Opp.

summary: No matter that 10 years of Act of Non-governmental organisation has already 
passed, the issue of NGO’s is still not very widely discussed in the doctrine. As it turns out, 
before polish Act on NGO was promulgated in 2003, there were several international and 
european law acts in the matter. council of europe in 1986, as well to meet the needs of NGO’s 
in the eastern Bloc has drawn up european convention on Recognition of the Legal personality 
of International Non-Governmental Organisations, and later, after promulgation of the polish 
Act on NGO, has adopted Recommendation cM/Rec (2007) 14. Article is an attempt to analy-
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sis how those legal acts are related and to search the answer to the issue why poland still has not 
ratified the abovementioned convention.

Keywords: Non-governmental organisations, council of europe, Recommendation cM/
Rec (2007) 14, convention 124, legal entity, NGO’s legal entity.
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Jakub Jan Zięty

SPÓŁKA KAPITAŁOWA JAKO ORGANIZACJA POŻYTKU 
PUBLICZNEGO – WYZWANIA I ZAGROŻENIA

A CAPITAL COMPANY AS A NON-PROFIT ORGANIZATION  
- THE CHALLENGES AND THREATS

Wstęp

Dopuszczalność uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego przez spół-
ki kapitałowe została, co do zasady, przesądzona uchwałą sN z 13 czerwca 2006 r. 
(III cZp 122/05)1. Zgodnie z nią spółka akcyjna prowadząca działalność społecz-
nie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie2, która nie działa w celu osią-
gnięcia zysku może nabyć status organizacji pożytku publicznego. pomimo tak jed-
noznacznej interpretacji sądu Najwyższego w praktyce zarówno przed powyższym 
orzeczeniem jak i po jego publikacji zdarzały się odmienne zapatrywania, wyraża-
ne nie tylko przedstawicieli doktryny ale również sądy administracyjne3. Dyskusje 
doktrynalne4 oraz jurydyczne przeciął ustawodawca wprowadzając art. 3 ust. 3 pkt. 

1 OsNc 2006, z. 12 poz. 200.
2 t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 – dalej jako u.d.p.p.w.
3 przykładem takiej sytuacji jest orzeczenie WsA poprzedzające wyrok NsA z 26 stycznia 

2012 r. GsK 2457/11, cBOsA. NsA jednoznacznie wskazuje, że spółki kapitałowe mogą być 
organizacjami pożytku publicznego a nowelizacje przepisów nie wpływają na zmianę takiej 
możliwości.

4 por. m.in.: M. Arczewska, p. stec, Spółki prawa handlowego nie powinny mieć możliwo-
ści uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, Instytut spraw publicznych, Analizy 
i Opinie 2005, Nr 35, s. 2-9; A. ceglarski, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako orga-
nizacja pożytku publicznego. Rejent Nr 6/2006, s. 32 i n.; p. Bielski, Glosa do uchwały sN z dnia 
13 stycznia 2006 r., III cZp 122/05, prawo spółek Nr 6/2007, s. 54 i n; t. palmirski, Glosa do 
uchwały sN z dnia 11 maja 2005 r., III cZp 16/05, palestra nr 5-6/2007, s. 314; M. szydło, Zle-
canie przez jednostki samorządu terytorialnego tworzonym przez siebie spółkom kapitałowym za-
dań publicznych, ppp Nr 9/2007, s. 85 i n.; A. Wójtowicz-Dawid, Organizacje pozarządowe i ich 
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4 u.d.p.p.w5, zgodnie z którym status organizacji pożytku publicznego mogą uzy-
skać spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sporto-
we będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 
r. o sporcie6, które łączne spełniają następujące warunki: a) nie działają w celu osią-
gnięcia zysku; b) przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych7; 
c) nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy  
i pracowników. przyjęcie powyższej możliwości może rodzić pytanie czy spółka jest 
właściwą formą dla realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej. Z regu-
ły bowiem spółki handlowe kojarzą się przede wszystkim z realizacją celów zarob-
kowych, choć ustawodawca na gruncie przepisów k.s.h. dopuścił aby realizowały 
one wszystkie cele prawem niezabronione. O ile jednak fundacje czy stowarzysze-
nia posiadają ograniczone możliwości realizacji zysków przez fundatorów czy człon-
ków stowarzyszenia to w przypadku spółek oprócz dywidendy powszechne są rów-
nież inne możliwości - wystarczy wymienić tu umorzenie udziałów czy ich zbycie.  
W tych przypadkach trudno mówić o wypłacie zysku (dywidendy) wspólnikom (ak-
cjonariuszom) choć pod względem ekonomicznym mogą oni osiągnąć zysk (rozu-
miany jako różnica pomiędzy wartością wkładu a wynagrodzeniem z tytułu umo-
rzenia udziałów lub zbycia udziałów). W dalszej części tego rozdziału analizie zo-
staną poddane wymienione wcześniej przesłanki jakie muszą spełnić spółki akcyjne 
oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aby uzyskać status organizacje pożyt-
ku publicznego8 a także propozycje ewentualnych zmian przepisów ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie spółek kapitałowych.

1. Czy spółka kapitałowa jest organizacją pozarządową?

to wydawać by się mogło retoryczne pytanie po głębszym zastanowieniu wy-
daje się, że ujawnia dość istotny problem dopuszczalności nadania statusu or-

rola w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej – wybrane aspekty prawne. [w:] Nierówności 
społeczne a wzrost gospodarczy nr 18, Rzeszów 2011, s. 341 i n.

5 Art. 3 ust. 3 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 3 lit b) ustawy z 22 stycznia 2010 r. o zmia-
nie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146).

6 Dz.U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.; Dz.U. z 2014 poz. 214.
7 Ustawodawca w większości przepisów u.d.p.p.w. w odniesieniu do obowiązków lub przedmiotu 

działalności posługuje się pojęciem statutu. W przypadku stowarzyszeń czy fundacji takie odniesienie 
jest jasne, bowiem podmioty te działają na podstawie statutów. W przypadku natomiast spółek kapi-
tałowych jedynie spółka akcyjna działa na podstawie statutu w przypadku spółki z o.o. k.s.h. posługu-
je się pojęciem umowy spółki. Wydaje się, że z uwagi na cel przepisów u.d.p.p.w. wszędzie tam gdzie 
odnoszą się one do statutu należy je stosować również do umów spółki z o.o.

8 przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym rozdziale nie będą kluby sportowe dzia-
łające spółkami.
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ganizacji pożytku publicznego państwowym lub samorządowym spółkom kapi-
tałowym. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy działalnością pożytku publicznego jest 
działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe  
w sferze zadań publicznych określonych w ustawie9. Definicja organizacji poza-
rządowej jak słusznie podnosi J. Blicharz, jest złożony i związany z określoną kon-
cepcją organizacji w systemie prawno-politycznym10. Art. 3 ust. 2 u.d.p.p.w. wśród 
przesłanek przesądzających o kwalifikacji danego podmiotu. Do tych przesłanek 
należy zaliczyć: formę wyodrębnienia organizacyjnego, powodującą ich lokaliza-
cję poza jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych, niezarobkowy 
charakter, a także cel działalności. przyjęcie czy dany podmiot należy do jednostek 
sektora finansów publicznych następuje na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych11. Zakres przedmiotowy tego ostatniego pojęcia wska-
zuje art. 9 u.f.p. który punkcie 14 wymienia „inne państwowe lub samorządowe 
osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania za-
dań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków 
i spółek prawa handlowego.”. W konsekwencji interpretacja przywołanego przepi-
su może prowadzić do wniosku, że organizacją pozarządową w rozumieniu ustawy 
może być spółka prawa handlowego nawet jeżeli jest w rozumieniu innych prze-
pisów np. gminną osoba prawną12 lub przedsiębiorcą publicznym13. Wydaje się, 
że organizacjami pozarządowymi powinny być podmioty których nie można zali-
czyć do podmiotów publicznych czyli takich, które nie posiadają powiązań orga-
nizacyjnych czy kapitałowych z organami publicznymi czy jednostkami samorzą-

9 Zadania należące do sfery pożytku publicznego określa art. 4 ust. 1 u.d.p.p.w. Wylicze-
nie to nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy chociażby możliwość rozszerzenia za-
dań sfery użyteczności publicznej przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. podobnie  
K. płonka-Bielanin, Zakres pojęcia „interes publiczny” a organizacje pożytku publicznego. Admi-
nistracja Nr 4/2007, s. 145.

10 J. Blicharz, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spół-
dzielniach socjalnych. Komentarz. Warszawa 2012, Lex.

11 t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, dalej jako u.f.p.
12 co do pojęcia gminnej osoby prawnej i różnych sposobów kwalifikacji spółki komu-

nalnej zob. szerzej: t. Dybowski, Mienie komunalne [w:] A. piekara, Z. Niewiadomski (red.), 
Samorząd terytorialny. Zagadnienia administracyjne, Warszawa 1992, s. 268.; A. Deloff- Bia-
łek, G. Wyszogrodzki, Powierzenie zadania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście 
relacji między jednostką samorządu terytorialnego a spółką komunalną. Finanse Komunalne 
Nr 4/2007, s. 50-51; M. szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Warszawa 2008, 
s. 177 i 178; J.J. Zięty, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Warszawa 2012, s. 40 i n.

13 pojęcie przedsiębiorcy publicznego definiuje ustawa z 22 września 2006 r. o przejrzysto-
ści stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi 
oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1411 
z późn. zm.).
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du terytorialnego14. W obecnym stanie prawnym, można uznać, że spółka kapita-
łowa w której 100% udziałów posiada skarb państwa i która nie działa w celu osią-
gnięcia zysku mogłaby być uznana za organizacje pozarządową.

Niezależnie od zaprezentowanych wyżej wątpliwości interpretacyjnych co do 
zakresu pojęcia organizacji pozarządowych to wprowadzenie przepisu art. 3 ust. 
3 pkt. 4 u.d.p.p.w. należy traktować jako wyjątek odnoszący się wprost do spółek 
kapitałowych spełniających wskazane tam przesłanki. W tym kontekście można 
przyjąć, że działalność pożytku publicznego mogą realizować wszelkie spółki kapi-
tałowe niezależnie od struktury właścicielskiej. takie wyraźnie przesądzenie przez 
ustawodawcę tej kwestii powoduje, że zaprezentowane wyżej rozważania w zakre-
sie spółki jako organizacji pozarządowej można toczyć na płaszczyźnie doktry-
nalnej, w praktyce natomiast spółki powołane przez skarb państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego o ile będą realizowały zadania ze sfery pożytku publicz-
nego orz spełnią wskazane w art. 3 us.t 3 pkt 4 u.d.p.p.w. przesłanki, będą mogły 
uzyskać status organizacji pożytku publicznego.

2. Cel spółki kapitałowej

spółki kapitałowe, do której to kategorii należą m.in. spółka akcyjna i spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zawiązane w każdym celu prawnie do-
puszczalnym15. Wspólny cel, do którego dążą wspólnicy (akcjonariusze) zawiązu-
jąc spółkę, jest jedną z najważniejszych cech spółki handlowej16. słusznie wskazu-
je Ł. Gasiński, że cel spółki stanowi punkt odniesienia do oceny decyzji podejmo-
wanych przez akcjonariuszy, dookreśla interes spółki, wyznacza obowiązki organów 
zarządzających i kontrolnych spółek, a tym samym stanowi o ich odpowiedzialno-
ści17. Wspólny cel wspólników, jak się wydaje powinien być odróżniony od celu sa-
mej spółki. K. Bilewska i J. Jastrzębski, analizując treść art. 3 k.s.h., wskazują, że zo-
bowiązania akcjonariuszy (w tym wniesienie wkładu) są ukierunkowane na realiza-
cję wspólnego celu, który będzie realizowała spółka. temu zadaniu mają służyć pod-
jęte przez wspólników zobowiązania określone w umowie (statucie)18. Można przy-

14 Zob. K. sawicka, Dotacje z budżetu gminy jako szczególna forma wydatków publicznych. 
[w:] R. Mastalski (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza: studia z dziedziny 
prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Wrocław 2001, s. 18.

15 por. Ł. Gasiński, Granice swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej. Warszawa 
2014, s. 153-157 wraz z przytoczonymi tam poglądami doktryny.

16 tak s. sołtysiński [w:] s. sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego, t. 17A,prawo spół-
ek kapitałowych, Warszawa 2010, s. 25.

17 Ł. Gasiński, Tryb właściwy dla zmiany celu, dla którego została zawiązana spółka akcyjna. 
ppH 2013, Nr 7, s. 4.

18 K. Bilewska, J. Jastrzębski, Kary umowne w umowach spółek kapitałowych i w umowach 
wspólników lub akcjonariuszy. ppH Nr 10/2006, s. 7.
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jąć, że cel wspólników w zakresie, w jakim ma być realizowany przez spółkę, będzie 
stanowić cel samej spółki. Dlatego też cel spółki będzie pochodną celu wspólników 
przy jej zawiązywaniu. powyższe założenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia 
funkcjonowania spółki, która ma uzyskać status organizacji pożytku publicznego.  
O ile bowiem sama spółka może nie działać w celu zarobkowym to wspólnikom 
może przyświecać cel gospodarczy. przy zaproponowanym wyżej rozróżnieniu, abs-
trahując od kwestii oceny takich działań, nie ma sprzeczności pomiędzy celem go-
spodarczym wspólników polegającym np. na zwiększaniu wartości spółki, a celem 
niezarobkowym samej spółki. przykładem takiej sytuacji jest np. prowadzenie przez 
spółkę niezarobkowej działalności badawczo-rozwojowej. Z kolei celem wspólników 
jest uzyskanie przez spółkę patentów, które zwiększając jej wartość. Końcowym efek-
tem dla wspólników mogłaby być realizacja zysków poprzez sprzedaż udziałów (ak-
cji) lub ich umorzenie. pogodzenie tych dwóch rożnych celów pozwala wyróżnienie 
celu wspólników oraz samodzielnego celu samej spółki. W dalszej części analizie zo-
stanie poddany przede wszystkim cel spółki nie zaś wspólników.

przywołany wcześniej art. 3 ust. 3 pkt. 4 u.d.p.p.w. jako przesłankę nadania 
statusu organizacji pożytku publicznego spółce akcyjnej lub spółce z o.o. wska-
zuje brak działania w celu zarobkowym. Warto wskazać, że w doktrynie prawa 
handlowego wyróżnia się dwa znaczenia celu spółki: ogólne (abstrakcyjne) i kon-
kretne (indywidualne)19. Można wskazać, że jeden cel ogólny może być realizo-
wany poprzez wiele celów indywidualnych, które znajdują swoje odzwierciedlenie 
w przedmiocie działalności spółki20. Wydaje się, że w odniesieniu do przesła-
nek wskazanych w art. 3 ust. 3 pkt. 4 u.d.p.p.w. badać należy jej cel abstrakcyjny. 
Działanie w celu osiągnięcia zysku należy odczytywać w powiązaniu z treścią art. 
2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej21.Działalność za-
robkowa polega na dążeniu do wytworzenia zysku, gdy brak jest tej cechy nie moż-
na mówić o aktywności podejmowanej w celu jego osiągnięcia. przeciwieństwem 
takiego podejścia jest brak działania w celu zarobkowym tj. brak działania w celu 
osiągnięcia zysku. przy takim założeniu nie ma wątpliwości, że spółka działająca 
w celu osiągnięcia zysku prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy 

19 s. sołtysiński rozróżnia cel rodzajowy (np. działalność zarobkowa) od celu zindywiduali-
zowanego (np. prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego), s. sołtysiński [w:] s. sołtysiński 
(red.), System Prawa Prywatnego…, s. 25.

20 Rozróżnienia pojęcia celu i przedmiotu działalności dokonują: Ł. Gasiński, Tryb właści-
wy…, s. 4; M. Romanowski [w:] A. szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. t. 16, Prawo 
spółek osobowych, Warszawa 2008, s. 135–136; s. sołtysiński [w:] s. sołtysiński (red.), system 
prawa prywatnego…, s. 25–27. W doktrynie wskazuje się także, że przedmiot działalności spół-
ki określa granice jej dozwolonego działania, wyznaczające możliwość realizacji zdolności do 
czynności prawnych, A. Kidyba, Komentarz aktualizowany… .

21 Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.
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o swobodzie działalności gospodarczej a jednocześnie nie spełnia przesłanki usta-
wowej uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. takie podejście wydaje 
się uzasadnione również z punktu widzenia art. 3 k.s.h., który określa iż przez 
umowę spółki wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego 
celu, który w całości lub części stanie się celem spółki.

Mając powyższe na względzie można zaproponować następujący podział 
abstrakcyjnego celu spółki na: zarobkowy (działanie w celu osiągnięcia zysku)  
i niezarobkowy (niedziałanie w celu osiągnięcia zysku). Na tle określania jednego 
celu abstrakcyjnego można dostrzec w doktrynie pewne rozbieżności. A. Kidyba 
w odniesieniu do spółki z o.o. wyróżnia następujące cel jej działania: zarobkowy, 
non-profit lub not for profit22. taki trójpodział oznacza, że w przypadku ostatnie-
go pojęcia oznaczałoby, że celem spółki jest prowadzenie określonej konkretnie 
działalności bez względu czy ma ona charakter działalności gospodarczej czy też 
nie. przyjęcie takiego podziału powoduje, że trudno jest oddzielić spółki działa-
jące w celu zarobkowym i nie działające w tym celu. Z tego punktu widzenia po-
dział przyjęty w niniejszym rozdziale wydaje się właściwy. choć jak się wydaje sam 
ustawodawca nie jest do końca pewien jak cel spółki będącej organizacja pożytku 
publicznego ma być ukształtowany. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 u.d.p.p.w. organi-
zacje pożytku publicznego mogą prowadzić działalność gospodarczą jako dodat-
kową w stosunku do działalności pożytku publicznego23. W konsekwencji usta-
wodawca dopuszcza aby cel niezarobkowy był realizowany m.in. poprzez środki 
uzyskiwane z działalności gospodarczej. tym samym powraca pytanie czy celem 
spółki jest cel niezarobkowy czy realizacja konkretnych zadań bez względu na to 
czy są one realizowane poprzez działalność gospodarczą czy też nie. Jeżeli przyj-
miemy, że celem spółki jest cel niezarobkowy to działalność gospodarczą możemy 
potraktować jako jeden ze środków służących do realizacji powyższego celu (cel 
indywidualny) a nie abstrakcyjny cel funkcjonowania spółki24. Za takim rozwią-
zaniem przemawia ustawowe wskazanie, że działalność gospodarcza ma być dzia-

22 Zob. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1–300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
– Kodeks spółek handlowych. LeX 2014. Zob. też przypis. 18.

23 poprzednia treść przepisu odwoływała się do prowadzeniu działań gospodarczych w roz-
miarach służących realizacji celów statutowych.

24 Analizując wypowiedzi B. Gneli można dojść do wniosku, że przyjmując jako cel działa-
nia spółki cel niezarobkowy uznaje, że mogą one prowadzić działalność gospodarczą o ile służy 
ona realizacji celów statutowych zaliczonych do sfery zadań publicznych. Zob. B. Gnela, Glo-
sa do wyroku sN z dnia 13 stycznia 2006 r., III cZp 122/05, Finanse Komunalne Nr 6/2006, 
s. 73. Natomiast K. płonka-Bielanin odnosząc się do możliwości uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego wymienia spółki kapitałowe non-profit i non-for-profit. W konsekwen-
cji można przyjąć, że uznaje iż celem spółki może być również realizacja określonego zadania.  
K. płonka-Bielanin, Charakter prawny podmiotowości organizacji „non-profit”, Administracja 
Nr 4/2010, s. 45.
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łalnością dodatkową25. czy więc możliwe jest pogodzenie braku działania w celu 
osiągnięcia zysku z jego osiąganiem czy prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Zwłaszcza, że ta ostatnia jest prowadzona w celu zarobkowym. Można przyjąć, że 
ustawowe dopuszczenie prowadzenia działalności gospodarczej stanowi wyjątek 
od ogólnego celu spółki. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia nie  
z brakiem działania w celu osiągnięcia zysku ale z realizacja celu jakim byłaby dzia-
łalność pożytku publicznego poprzez cele niezarobkowe lub zarobkowe. Gradacja 
celów spółki pozwala na przyjęcie, że spółka mająca status organizacji pożytku pu-
blicznego nie działa w celu osiągnięcia zysku a ustawową zgodę na działalność go-
spodarczą należy uznać za wyjątek i być może zakwalifikować jako jeden ze spo-
sobów pozyskiwania środków na realizację zadań pożytku publicznego (cel indy-
widualny)26. Zaproponowane w niniejszej pracy podejście pozwala wskazać pod-
mioty spełniające jedną z przesłanek ustawowych ale także odróżnić cel wspólni-
ków od celu samej spółki27. Niezależnie od powyższych propozycji dopuszcze-
nie prowadzenia działalności gospodarczej przy działaniu spółki o.p.p. w celu nie-
zarobkowym stanowi dysonans i możliwość nadużyć przez wspólników spółek  
o tym statusie.

3. prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej

Zezwalając na prowadzenie przez organizacje pożytku publicznego działalności 
gospodarczej ustawodawca określił że ma ona mieć charakter dodatkowy. Niestety 
ustawodawca nie odpowiada jak w praktyce ma wyglądać spełnienie tej przesłan-
ki. W doktrynie wskazywano, że oznacza to sytuację w której przychody uzyskane 
z działalności gospodarczej stanowią mniejszą część wszystkich przychodów uzy-
skanych przez organizację28. Jednak pojęcie działalności dodatkowej można rozu-
mieć jako prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie w jakim jest to po-
trzebne do wykorzystania majątku organizacji np. wynajem lub dzierżawa mająt-
ku, czy wynika z kwestii uznania za działalność gospodarczą odpłatnej działalno-

25 szerzej w odniesieniu do pojęcia działalności dodatkowej zob. w dalszej części.
26 A. Jarosiński i L. Kuczmierowska podkreślają, że organizacje pozarządowe, które nie są 

nastawione na osiągnięcie dochodu przeznaczonego do podziału między swoich członków lub 
twórców, zysk ma służyć realizacji celów statutowych. A. Jarosiński, L. Kuczmierowska, Dzia-
łalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Warszawa 2007, s.11.

27 Warto w tym miejscu jeszcze raz przypomnieć, że dla wspólników spółka, która nie działa 
w celu osiągnięcia zysków może stanowić podmiot działający w celu gospodarczym (cel wspól-
ników). pojęcie celu gospodarczego jest zdecydowanie szersze niż celu zarobkowego. pierwszy 
może być bowiem realizowany bez konieczności osiągania przez spółkę zysku.

28 tak: J. Blicharz, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Komentarz. 
Warszawa 2012.
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ści pożytku publicznego29. Wydaje się, że kwestia prowadzenia działalności go-
spodarczej i jej zakresu powinna być rozstrzygnięta poprzez odpowiedzenie na 
pytanie czy o.p.p., w tym spółki, mogą prowadzić inną działalność niż działalność 
pożytku publicznego. W zasadzie można przyjąć trzy rozwiązania. pierwsze za-
kazujące prowadzenia przez o.p.p. jakiejkolwiek działalności wykraczającej poza 
sferę pożytku publicznego. Drugim rozwiązaniem może być zezwolenie na pro-
wadzenie działalności dodatkowej (wykraczającej poza działalność pożytku pu-
blicznego) w zakresie w jakim związana jest z wykorzystaniem posiadanego ma-
jątku np. wynajem czy dzierżawa nieruchomości lub rzeczy ruchomych. W końcu 
można przyjąć i takie rozwiązanie, w którym dozwolona będzie każda działalność 
gospodarcza przy założeniu, że nie będzie przynosiła większych przychodów niż 
działalności odpłatna. Wydaje się, że najbardziej pożądaną byłaby druga z przywo-
łanych sytuacji. Dałaby bowiem jednoznaczna odpowiedź na kwestie rozumienia 
dodatkowej działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pożytku pu-
blicznego. W obecnym bowiem stanie prawnym można interpretować to pojęcie 
zgodnie z jego wykładnią językową, jako działalność dodatkową do podstawowej. 
W tym zakresie zatem spółki posiadające status organizacji pożytku publicznego 
mogłyby prowadzić działalność gospodarczą w szerszym zakresie niż działalność 
pożytku publicznego. Na taka interpretacje wskazuje m.in. art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w.  
i art. 10 tej ustawy. Zgodnie z pierwszym z wymienionych przepisów wskakuje, że 
działalność pożytku publicznego może być prowadzona również przez spółki co 
sugeruje, iż nie musi być ona wyłącznym przedmiotem jej działalności. Drugi ze 
wskazanych przepisów ustanawia obowiązek księgowego wyodrębnienia poszcze-
gólnych form prowadzonej działalności30 w stopniu umożliwiającym określenie 
ich przychodów, kosztów i wyników. Na tym tle dość szczególnie wygląda kwe-
stia zakwalifikowania jako działalności gospodarczej odpłatnej działalności pożyt-
ku publicznego. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 u.d.p.p.w. działalność odpłatna 
pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  
w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobo-
dzie działalności gospodarczej, jeżeli: 1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 
ust. 1, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wy-
nika z kosztów tej działalności, lub 2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie oso-
by fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności od-
płatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone-

29 Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.d.p.p.w. określającym przesłanki uznania za działalność gospo-
darczą odpłatnej działalności pożytku publicznego.

30 Wydzielenia wymaga: 1) nieodpłatna działalność pożytku publicznego, 2) odpłatna dzia-
łalność pożytku publicznego, 3) działalność gospodarcza.
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go przez prezesa Głównego Urzędu statystycznego za rok poprzedni. co cieka-
we ustawodawca poprzez art. 9 ust. 3 u.d.p.p.w. wprowadził zakaz prowadzenia 
odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odnie-
sieniu do tego samego przedmiotu działalności. W konsekwencji należy przyjąć, 
że organizacja pożytku publicznego musi wybrać czy określony rodzaj działalno-
ści choćby była to działalność pożytku publicznego jest działalnością odpłatna czy 
gospodarczą.

Mając na uwadze poczynione wyżej uwagi, można wskazać, że dodatkowa dzia-
łalność gospodarcza oznacza działalność prowadzoną przez organizację pożytku 
publicznego jako nie będącą działalnością nieodpłatną lub odpłatną choćby jej 
przedmiot mógłby być zakwalifikowany do zakresu pożytku publicznego. W kon-
sekwencji działalność przynosząca zysk będzie działalnością gospodarczą i w cało-
ści będzie kwalifikowana jako działalność gospodarcza. Z tego też powodu wydaje 
się, że proponować należałoby w odniesieniu do organizacji pożytku publicznego 
nowelizację przepisów w taki sposób że podmioty te nie mogą prowadzić działal-
ności gospodarczej nastawionej na zysk poza działalnością dodatkową polegająca 
na wykorzystaniu własnego majątku przez osoby trzecie. W konsekwencji pro-
wadziłoby to do wyodrębniania działalności gospodarczej w odrębne podmioty 
w tym w spółki kapitałowe, co pozwoliłoby w sposób prawidłowy realizować za-
mierzenia ustawodawcy. W przeciwnym wypadku trudno będzie jednoznacznie 
wyjaśnić w jakim zakresie działalność gospodarcza ma mieć charakter dodatkowy.

takie podejście mogłoby również wyjaśnić kwestie drugiej przesłanki dopusz-
czalności uzyskania przez spółkę statusu organizacji pożytku publicznego tj. prze-
znaczania całości dochodu na realizację celów statutowych. Literalna wykładnia 
przy przyjęciu, iż cele statutowe (umowne) mogą polegać na wskazaniu oprócz 
działalności pożytku publicznego również działalność gospodarczą wykraczającą 
poza ten zakres, to mogłoby się okazać, że przychód mógłby być przekazywany 
nie na działalność o.p.p. takie podejście kłóciłoby się z ideą analizowanej ustawy.  
W konsekwencji można przyjąć, że najlepiej tą ideę realizowałby nakaz ogranicze-
nia działalności statutowej wyłącznie do działalności pożytku publicznego przy 
uwzględnieniu wykorzystania majątku do prowadzenia ograniczonej działalności 
gospodarczej31.

31 W doktrynie na tle analizy przepisów u.d.p.p.w. pojawiały się wnioski o dopuszczenie 
aby działalność odpłatna była wykonywana jednocześnie jako działalność gospodarcza. ten 
postulat nie znalazł jednak odzwierciedlenia we wprowadzanych nowelizacjach u.d.p.p.w. 
tak: Ł.sozański, M. Noskowski, Niedostatki normatywnej regulacji statusu organizacji pożyt-
ku publicznego w świetle uwag praktyki sądowej. prace Instytutu prawa i Administracji pWsZ 
w sulechowie Nr 2/2006, s. 271-283.
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4. zakaz przeznaczania zysku do podziału między swoich udziałowców, 
     akcjonariuszy i pracowników

Ostatnią z przesłanek wskazanych w art. 3 ust. 3 pkt. 4 u.d.p.p.w. umożliwiającą 
nadanie spółce kapitałowej statusu organizacji pożytku publicznego jest zakaz prze-
znaczania zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracow-
ników. W odniesieniu do wypracowanego zysku przez spółkę z dodatkowej działal-
ności gospodarczej spółki to całość tej kwestii należy odnieść przede wszystkim do 
przepisów kodeksu spółek handlowych. Zysk spółki jest dzielony pomiędzy wspól-
ników akcjonariuszy) poprzez uchwałę zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Jeżeli zakaz podziału zysku płynie bezpośred-
nio z ustawy to statut lub umowa spółki może wyłączyć w podmiotach posiadają-
cych status organizacji pożytku publicznego podział zysku pomiędzy wspólników 
(zakaz wypłaty dywidendy)32. W tych przypadkach powinien on być przeznaczany 
na działalność statutową. szczególnym sposobem uzyskiwania zysku przez wspól-
ników lub akcjonariuszy jest podwyższenie kapitału zakładowego z czystego zysku.  
W tych przypadkach zwiększenie majątku wspólnika następuje poprzez zamianę 
wypracowanego przez spółkę zysku na akcje wspólników. W przypadku natomiast 
pracowników zakaz zysku może obejmować takie ukształtowanie ich wynagrodze-
nia aby obejmowało składniki uzależnione od ewentualnego zysku spółki.

Ustanawiając zakaz podziału zysku między akcjonariuszy czy wspólników wyda-
je się, że ustawodawca nie brał pod uwagę ustawowego modelu spółki kapitałowej 
jako przeznaczonej przede wszystkim do działalności gospodarczej. świadczyć może 
o tym przedstawiony wyżej efekt wykładni językowej. przy takim podejściu zawę-
żenie ustawowe sposobów w jaki może być realizowany ekonomiczny zysk przez 
wspólników z punktu widzenia celu samej ustawy może rodzić pytanie czy jest to 
działanie zamierzone czy przeoczenie. Realizacja bowiem ekonomicznego zysku 
wypracowanego przez spółkę może następować jak już wcześniej wskazano poprzez 
sprzedaż akcji lub udziałów. W tym przypadku ewentualnym zabezpieczeniem spół-
ki lub jej wspólników mogłoby być ustanowienie prawa pierwokupu lub przymuso-
wego umorzenia tych udziałów. Realizacja zysków ekonomicznych mogłaby nastę-
pować również poprzez likwidację spółki i podział pozostałego majątku pomiędzy 
jej wspólników. taki skutek można też uzyskać, w przypadku wyłączenia wspólni-
ka ze spółki z o.o. czy przymusowego wykupu lub odkupu akcji. Wszystkie te przy-
padki wiążą się z reguły z wypłatą wynagrodzenia. Wymienione powyżej możliwości 

32 t. palmirski wskazuje, że „W przypadku podmiotu, którego aktem ustrojowo-organiza-
cyjnym jest statut, zakazy, o których stanowi art. 20 pkt 7 ustawy o d.p.p.w. [ustawy z 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie] winny być zamieszczone w tym właśnie 
akcie wewnętrznym.” t. palmirski, Glosa do…, s. 314.
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wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych nie odnoszą się bezpośrednio 
do podziału zysku pomiędzy wspólników (akcjonariuszy) ale posługują się z regu-
ły pojęciem wynagrodzenia za umorzenie akcji lub udziałów. W konsekwencji zysk  
w tych przypadkach ma wpływ na wysokość wynagrodzenia nie jest jednak bezpo-
średnio dzielony między wspólników. Można zatem przyjąć, że nie jest naruszony 
zakaz podziału zysku bowiem pojęcie to nie odnosi się do innych sposobów wyna-
gradzania wspólnika niż poprzez podział zysku (dywidenda).

Zaprezentowany wyżej sposób interpretacji przepisów u.d.p.p.w. nie jest jedy-
ny. Możliwe jest przyjęcie za sN rozszerzającej interpretacji wprowadzonego zakazu.  
W przywołanym już wcześniej uchwale z 13 stycznia 2006 r.33. W jej uzasadnieniu sąd 
Najwyższy wskazał, że działanie nie w celu osiągania zysku „Oznacza takie ukształto-
wanie statutu spółki akcyjnej, który wyłącza możliwość uzyskania przez wspólników 
jakiejkolwiek korzyści majątkowej z tytułu bycia akcjonariuszem, przy czym chodzi tu 
nie tylko o wyłączenie uprawnienia do udziału w zysku, ale także o wyłączenie innych 
możliwości wzbogacenia akcjonariusza (wspólnika), np. w drodze odpłatnego umo-
rzenia akcji czy udziału w majątku likwidacyjnym.”. Możemy oczywiście przyjąć, że 
pojęcie użyte w art. 3 ust. 3 pkt. 4 u.d.p.p.w. należy interpretować z uwzględnieniem 
celu całej ustawy. W konsekwencji przyjąć, że chodzi tu o każdą instytucje prawa spół-
ek w której zysk stanowi (chociażby pośrednio) jeden ze składników obliczania wyna-
grodzenia wspólnika (akcjonariusza) za udziały. Wydaje się, że stanowisko sN wynika 
bardziej z idei ustawy niż z treści przepisów prawa. Nawet wprowadzone nakazy uzu-
pełnienia statutu nie nakazują wprowadzenia wskazanych przez sąd ograniczeń.

podsumowanie

przedstawione w niniejszej publikacji zagadnienia skłaniają do kilku refleksji 
w zakresie dopuszczalności nadania statusu organizacji pożytku publicznego spół-
kom kapitałowym. W obecnym kształcie przepisy ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie nie są dostosowane do realizacji celu ustawodawcy  
w formie spółki kapitałowej. Wprowadzony zakaz podziału zysku, powinien zna-
leźć odzwierciedlenie w nakazie odpowiedniego ukształtowania treści statutu 
(umowy) spółki34. Jeżeli z założenia organizacja pożytku publicznego ma prowa-
dzić działalność skierowaną do ogółu społeczeństwa bez możliwości przekazy-
wania zysków swoim właścicielom (akcjonariuszom), to obecna ustawa nie prze-
widuje wielu zakazów jakie należałoby wprowadzić w tym zakresie. W pierwszej 

33 sygn. akt III cZp 122/05, OsNc 2006, Nr 12, poz. 200.
34 co do dopuszczalności w obecnym stanie prawnym wyłączenia zysku w spółce kapita-

łowej zob. Ł. Gasiński, Granice swobody…, s. 375 i n.; I. Komarnicki, Prawo akcjonariusza do 
udziału w zysku. Warszawa 2007, s.150 i n.
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kolejności powinno się wprowadzić zakaz zbywania udziałów (akcji) innym oso-
bom trzecim. W drugiej kolejności ustawowo powinno się wprowadzić umorze-
nie udziałów bez wynagrodzenia lub z wynagrodzeniem nie większym niż wartość 
wniesionych wkładów. po trzecie należałoby nakazać spółkom wprowadzanie do 
statutu (umowy) nakazu przeznaczania zysku na działalność pożytku publiczne-
go prowadzona przez spółkę. Wprowadzenie tych zmian pozwoliłoby na ograni-
czenie możliwości nadużywania spółki jako formy prowadzenia działalności po-
żytku publicznego i uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Jednak tak 
szczegółowe uregulowanie mogłoby spowodować, że pod znakiem zapytania sta-
nęłaby dopuszczalność prowadzenia w formie spółki tej działalności.

Z uwag natury ogólnej, ustawodawca powinien jeszcze raz przeanalizować kwe-
stie prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pożytku publiczne-
go. Dzisiejsze rozwiązania pozostawia wiele wątpliwości interpretacyjnych. Jeżeli 
ustawodawca nie zakazałby prowadzenia działalności gospodarczej przez organi-
zacje pożytku publicznego to doprecyzowania wymagałoby zakres w jakim może 
być ona realizowana. Analizy wymaga sens utrzymywania zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie w takim samym przedmiocie jak działalność 
nieodpłatna. Raczej należałoby unormować proporcje przychodów w jakich mogą 
one występować. Wydaje się, że pomimo, iż analizowana ustawa funkcjonuje już 
ponad 10 lat to jeszcze przez ustawodawcą, praktyką i doktryną wiele lat pracy  
i dyskusji nad funkcjonowaniem organizacji pożytku publicznego.

* * *

streszczenie: Dopuszczalność uzyskania przez spółki kapitałowe statusu organizacji po-
żytku publicznego budziła liczne kontrowersje od samego momentu wprowadzenia ustawy  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwestionowana była sama prawna możli-
wość realizacji w tej formie działalności pożytku publicznego. Mimo ustawowego rozstrzygnię-
cia tej kwestii, nie dostosowano w sposób właściwy przepisów wymienionej wyżej ustawy. W 
dalszym ciągu istnieje szereg wątpliwości co do ich stosowania w odniesieniu do spółek kapita-
łowych prowadzących działalność pożytku publicznego. publikacja prezentuje problemy jakie 
mogą się pojawić w przypadku tego typu spółek.

słowa kluczowe: spółka kapitałowa, organizacja non-profit, stowarzyszenie, akcjonariusz, 
spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

summary: Admissibility obtain the company’s capital status of public benefit organization 
raised a lot of controversy from the moment of the introduction of the Law on public Benefit 
Activity and Volunteerism. Legal feasibility of this form of public benefit was challenged itself. 
Although the statutory resolve this issue, not adjusted properly the provisions of the aforesaid Act. 
There are still a number of concerns as to their use in relation to capital companies engaged in 
charitable activities. The publication presents the problems that may arise in this type of companies.

Keywords: capital company, non-profit organization, associate, shareholders, limited liabi-
lity company, joint-stock company.
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