
Udział Organizacji Pozarządowych 
w Procesie Stanowienia Prawa 
Wybór tekstów



1

Udział Organizacji Pozarządowych 
w Procesie Stanowienia Prawa

Wybór tekstów

Pod redakcją  
Antoniny Paplińskiej-Boczoń

Gdańsk, 2023



2

Redakcja: Antonina Paplińska-Boczoń

Autorzy: Antonina Paplińska-Boczoń, Jerzy Boczoń, Krzysztof Stachura, 
Maria Witecka-Wiese

Grafiki: Adrianna Wałdoch

Skład i łamanie: Klara Mirecka

Zdjęcia: pexels.com

ISBN 978-83-965899-2-7

Publikaca powstała w ramach projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia  
prawa” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  
Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój.

Partnerzy projektu

ppbo.org



3

Spis treści
Słowem wstępu 5
Konstytucyjna Zasada Pomocniczości 6
Czy przeminęła z wiatrem? 

Jerzy Boczoń

O filozofii współpracy. 12
Organizacje pozarządowe w relacji z administracją publiczną. 

Krzysztof Stachura

Jaki partner do współpracy? 20
Analiza potencjału sektora pozarządowego w kontekście gotowości udziału  

w procesie stanowienia prawa na podstawie województwa pomorskiego. 

Antonina Paplińska-Boczoń

Rzecznictwo interesów, czyli raz jeszcze  
o dialogu z decydentami  38
Komentarz do badań kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych

Antonina Paplińska-Boczoń

Rady Działalności Pożytku Publicznego 
– potrzebne czy nie?  46
Komentarz do badań funkcjonowania RDPP w województwie pomorskim 

Maria Witecka-Wiese

Informacje o partnerach 52



4



5

Słowem wstępu
Publikacja, którą trzymacie Państwo w rękach powstała w ramach projektu „Pozarządowi 

eksperci ds. stanowienia prawa”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. W ramach wspomnianego przedsięwzięcia nawiązały współpracę 4 podmio-
ty: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Fundacja RC)  
z Gdańska, Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Pracownia Pozarządowa re-
prezentująca województwo zachodniopomorskie oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Ini-
cjatyw Pozarządowych z terenu województwa warmińsko - mazurskiego. Tym sposobem udało 
nam się objąć wsparciem duży obszar północnej części naszego kraju. 

Celem, który przyświecał nam w trakcie realizacji projektu, było zwiększenie możliwości ak-
tywnego i merytorycznego uczestnictwa w procesach stanowienia prawa podmiotom tzw. trzecie-
go sektora. Nasze wspólne doświadczenia wskazują, że dzięki podniesieniu kompetencji swoich 
przedstawicieli/lek, organizacje pozarządowe mają szanse wzmocnić potencjał merytoryczny  
i wizerunkowy, stając się bardziej rzetelnym partnerem dla administracji na szczeblu krajowym 
i regionalnym.Wierzymy, że udział szerszej grupy obywateli/ek w procesach tworzenia prawa 
przełoży się na wzmocnienie jakości jego stanowienia i decyzji podejmowanych na jego podsta-
wie. Ma to także szansę usprawnić proces programowania działań publicznych, aby decyzje po-
dejmowane na różnych poziomach (także na poziomie centralnym), a dotyczące kształtu danej 
polityki, zapadały przy jak najszerszym zaangażowaniu interesariuszy i we współpracy z nimi.

Jednak aby ten proces zakończył się sukcesem należy sobie zadać kilka pytań dotyczących 
tego, jakie są konieczne warunki, aby sektor pozarządowy mógł podjąć wyzwanie, jakim jest 
równoprawne uczestnictwo w procesie stanowienia prawa. Należy się zastanowić, czy istnieją-
ce możliwości podejmowania dialogu są wystarczające i przede wszystkim, czy nasza kultura 
współpracy wciąż nie pozostawia jednak wiele do życzenia. 

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie dorobku Forów organizowanych w ramach wy-
żej wspomnianego projektu, zawiera zagadnienia, które wzbudziły najwięcej emocji, pytań czy 
dyskusji. Nad wyborem tekstów dyskutowaliśmy w ramach Panelu Ekspertów – mamy nadzieję,  
że okażą się dla Państwa interesujące, a publikacja będzie stanowiła element upowszechniający 
wiedzę wśród tych, z którymi nie dane nam było zetknąć się w ramach realizowanych działań. 

Serdecznie zachęcam do lektury. 
Antonina Paplińska – Boczoń 
Członkini Panelu Ekspertów
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Konstytucyjna Zasada  
Pomocniczości.  
Czy przeminęła z wiatrem?
Jerzy Boczoń

W tym roku Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, 
którym kieruję od samego początku, obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Ta rocznica jest dla 
mnie okazją do podsumowań i refleksji nad tym, co w trakcie tych trzech dekad udało się osią-
gnąć nie tylko w ramach mojej macierzystej instytucji, ale na poziomie sektora pozarządowe-
go rozumianego, jako „emanacja woli i potrzeb konkretnych grup społecznych”, interesariusza 
zmian społecznych i partnera w szczególności dla sektora publicznego. Jako organizacja o pro-
filu infrastrukturalnym od samego początku w centrum naszych działań postawiliśmy sobie 
wsparcie innych NGOs, dbanie, aby miały solidne podstawy wzrostu i rozwoju. Byliśmy świad-
kiem i aktywnym uczestnikiem różnych stadiów rozwoju sektora pozarządowego. Od entuzja-
zmu wczesnych lat 90-tych, poprzez nadzieję wiązaną z ustrojem społeczno-gospodarczym 
zagwarantowanym przez nową Konstytucję, późniejszym uchwaleniem Ustawy o Działalności 
Pożytku Publicznego i Wolontariacie, a także instytucjonalizację i profesjonalizację wąskiej 
grupy organizacji, wzmocnione przez dostęp do tzw. środków europejskich. Część tych zmian 
rzutowała także na współpracę NGOs z otoczeniem, w tym administracją publiczną – nadal naj-
ważniejszym partnerem Sektora. 

Przez wiele lat niezliczona ilość projektów skierowana była na intensyfikację wzajemnej 
współpracy (m.in. Priorytet V POKL – Dobre Rządzenie), edukację i zwiększanie świadomości 
wśród NGOs i przedstawicieli urzędów, promocję dobrych praktyk. Zaowocowało to choćby 
takimi przedsięwzięciami jak opracowanie tzw. Modelu Współpracy administracji publicznej  
z organizacjami pozarządowymi. I choć wydawało się, że ta „konieczność” współpracy jest 
czymś oczywistym, w ostatnich latach zaczęliśmy obserwować tendencję w pewnym sensie za-
przeczającą tej tezie. Coraz więcej zadań własnych, szczególnie na poziomie poszczególnych 
samorządów, które tradycyjnie mogłyby być przekazane organizacjom pozarządowym jest 
realizowana wprost przez urzędy bądź podległe im jednostki. Na terenie Trójmiasta są to np. 
Domy Sąsiedzkie (Gdynia), instytucje zajmujące się innowacjami społecznymi, ale także pla-
cówki wprost świadczące różne usługi społeczne np. Centrum Interwencji Kryzysowej (Gdańsk, 
Gdynia). Takie zjawisko pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości (sub-
sydiarności) zawartej w preambule Ustawy Zasadniczej. Zasada ta odwołuje się do potrzeby 
umacniania uprawnień obywateli i reprezentujących ich wspólnot. 
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Wprost mówi o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie 
mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ra-
mach społeczeństwa.

Jednym słowem „Tyle władzy, na ile to konieczne, ale też tyle wolności, na ile to możliwe”. Idea 
subsydiarności głosi więc, że każda władza powinna mieć znaczenie POMOCNICZE (wspiera-
jące) i POBUDZAJĄCE w stosunku do wysiłków podejmowanych przez autonomiczne i samo-
dzielne jednostki, które ją ustanowiły. Gdziekolwiek jest to możliwe i konieczne, państwo nie 
powinno odbierać ludziom władzy, którą są oni w stanie sprawować z własnej woli i za pomocą 
własnych środków, i za której pośrednictwem mogą z pożytkiem realizować się zarówno dla 
interesu ogółu, jak i własnego. Naczelnym motywem każdej społecznej interwencji winno być 
niesienie pomocy członkom społeczeństwa, a nie zastępowanie czy wręcz niszczenie ich wła-
snej aktywności.

Mam niestety wrażenie, że coraz częściej zapomina się o pierwotnym znaczeniu tej zasa-
dy, a czasem zupełnie się ją wypacza tłumacząc, że to aktywni obywatele powinni wspierać 
szeroko pojętą władzę w wypełnianiu powierzonych jej zadań. Zacytuję tu burmistrza piękne-
go miasteczka na Pomorzu, który kilka miesięcy po wygranych wyborach, przekonywał mnie,  
że nie chciałby cofać funduszy już zaangażowanych przez samorząd we współpracę z NGOs, 
ale ma jeden problem „oni nie chcą robić tego, co chcemy, żeby robili, a my przecież wiemy,  
co trzeba zrobić”. Tendencję tę wzmacnia obserwowany przez nas odpływ wysoko wykwalifi-
kowanych, doświadczonych działaczy społecznych na różne stanowiska w jednostkach admini-
stracji publicznej. Jak wynika z prowadzonego przez nas badania „Kondycja Sektora Pozarzą-
dowego na Pomorzu” w 2018 roku, są to często nieprzypadkowe decyzje podyktowane słabością 
instytucjonalną i finansową III sektora, pesymizmem co do możliwości dokonania realnych 
zmian społecznych bez podstawowych zasobów i narzędzi, zależnością od przychylności lokal-
nych władz, ograniczoną możliwością osiągnięcia efektu skali. 

Wszystko to przyczynia się do tego, że odchodzimy od faktycznego sensu zasady pomocni-
czości, która miała stać się jednym z fundamentów ustroju społecznego w Polsce. Bezpośrednią 
konsekwencją jest bardzo słabe wykorzystanie potencjału III sektora będącego sumą potencja-
łów aktywnych obywateli, którzy nie dość, że często najlepiej wiedzą, jakie potrzeby społecz-
ne powinny być zaspokajane, to proponują nowoczesne i efektywne sposoby ich zaspokajania, 
wskazując często  dodatkowe, zewnętrzne wobec budżetu gminy źródła ich dodatkowego finan-
sowania. 

Często w tym kontekście pojawia się pytanie o konsekwencje i koszty zaniechań stosowania 
tej zasady w szerszej skali: gminy, województwa czy nawet całego kraju. Ile tracimy nie dając 
aktywnym obywatelom i obywatelkom właściwego do ich potencjału, chęci i możliwości pola do 
rozwoju aktywności, kształtowania własnych pomysłów czy rozwiązań.
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Na pewno, jako jeden z problemów diagnozuję słabe przywiązanie do litery prawa w Pol-
sce, także tej zawartej w najwyższych aktach prawnych z Konstytucją RP na czele. Zasa-
da pomocniczości jest zasadą de facto konstytuującą ustrój III RP, a wciąż traktowana jako  
tzw. „zgrabny ogólnik”. 

Słabo przebija się do szerszej świadomości, gdyż trudno przełożyć ją na język praktyki. Nie uda-
ło się wdrożyć jej w system organizacji Państwa – jego struktury. Konsekwencją tego faktu jest 
choćby powszechne utożsamianie samorządu terytorialnego dowolnego szczebla z konkretną 
opcją polityczną, osobą mniej lub bardziej charyzmatycznego wójta, marszałka, burmistrza itp. 
Prowadzi to często do sprowadzania samorządu terytorialnego do osobnego bytu (nierzadko 
politycznej synekury), który istnieje sam dla siebie, oderwany od misji, którą powinna być taka 
organizacja struktury, aby najlepiej spełniać oczekiwania obywateli i obywatelek.  A winna być 
to przecież jedynie forma, którą  mieszkańcy i mieszkanki jako wspólnota, tworzą z mocy prawa  
i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z po-
trzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod okre-
ślonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

Być może przywrócenie zasady pomocniczości, funkcji jaką powinna pełnić w ustroju Pań-
stwa, powinno być następnym wielkim zadaniem stojącym przed aktywnymi obywatelami  
i obywatelkami. Być może bez tego kroku, nie jesteśmy w stanie osiągnąć wyższych stopni par-
tycypacji społeczeństwa w procesach zarządzania państwem, w tym także procesach tworzenia 
prawa. Po tych 30 latach osobiście traktuję to zagadnienie jako jeden z „hamulców” rozwoju, 
„niedopatrzeń u zarania”, które wykrzywiły rozwój sektora obywatelskiego, a nawet całą ideę 
społeczeństwa obywatelskiego. Choć po wielu latach różnych doświadczeń mam świadomość 
pewnej życzeniowości i naiwności tego postulatu, to jednak nie chcę pozbawiać się nadziei,  
że doczekam rzeczowej dyskusji na ten temat najpierw wewnątrzśrodowiskowej, a następnie 
dialogu z partnerami z sektora publicznego na różnych szczeblach.
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O filozofii współpracy.  
Organizacje pozarządowe 
w relacji z administracją 
publiczną

Doktor Krzysztof Stachura

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną opiera się na określo-
nej filozofii i wynikających z niej zasadach. Stanowią one ramy, które z jednej strony określają 
strukturalne uwarunkowania współdziałania, a z drugiej – tworzą dla niego specyficzny „kli-
mat”. W Polsce sieć międzysektorowych powiązań na linii organizacje-administracja rozwija 
się ze zmienną dynamiką od czasu przełomu transformacji ustrojowej. W wymiarze formal-
no-prawnym współpraca ta wynika z zapisanej w preambule Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 
1997 roku zasady pomocniczości czy treści Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto podkreślić, że współpraca może mieć charakter 
zarówno finansowy, jak i pozafinansowy.

Istotnym wymiarem współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją pu-
bliczną w Polsce są działania podejmowane w wymiarze lokalnym. Głównym partnerem dla 
trzeciego sektora jest samorząd gminny i to często właśnie na tym poziomie tworzone są stan-
dardy oraz budowana jest kultura współpracy. Sektor pozarządowy staje się tym samym part-
nerem dla instytucji publicznych, uczestnicząc w procesach decyzyjnych w związku z prowa-
dzonymi politykami i realizując zadania publiczne*. Dla organizacji pozarządowych samorząd 
jest naturalnym sojusznikiem, a dostrzeżenie możliwości współpracy stanowi szansę na rozwój 
dla obu stron**.

Ważne jest jednak znalezienie adekwatnych formuł współpracy odpowiednich dla obojga 
partnerów, umożliwiających wykorzystanie potencjałów, jakie tkwią w modelu działań połą-
czonych. Ich uruchomienie zależy zarówno od umiejętności korzystania z narzędzi formalnych 
(np. dobrze zaplanowanej organizacji procesu konkursu ofert i wyboru realizatorów), jak i nie-

* G. Makowski (red.). 2011. Jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Raport 

końcowy z badań. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

** M. Oliński. 2013. Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w opinii badanych organizacji. 

„Optimum. Studia Ekonomiczne” 3/63, s. 127-144
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formalnych, bazujących na osobistych kontaktach i budowaniu doświadczeń wspólnej pracy. 
W modelu funkcjonowania sfery publicznej w Polsce współpraca o charakterze nieformalnym 
bywa skuteczniejsza, niż opieranie się na regułach formalnych. Oba te wymiary mogą się do-
pełniać. Mogą jednak też generować negatywne konsekwencje, przede wszystkim w postaci de-
ficytu transparentności w relacjach między partnerami czy ich nierównościowego charakteru*.

Istnienie formalnych i nieformalnych mechanizmów współpracy nie przekłada się jednak 
automatycznie na funkcjonowanie i rozwój sprawnie działających partnerstw administracji 
samorządowej z organizacjami pozarządowymi. Jednym z głównych problemów międzysekto-
rowego współdziałania jest traktowanie organizacji niemal wyłącznie jako realizatorów zadań 
publicznych, odbiorców oczekiwań administracji w zakresie wsparcia w świadczeniu usług na 
rzecz mieszkańców. Dopiero odpowiednie metody zarządzania współpracą, a w ślad za tym 
tworzenie odpowiednich warunków do współdziałania, umożliwia budowanie realnych, opar-
tych na zasadach wzajemnego zaufania i autonomii partnerstw**.

W interesie organizacji leży ewolucja współpracy z administracją samorządową w kierunku 
budowania wspólnoty interesów, zwiększania efektywności podejmowanych wspólnie działań, 
tworzenia stabilnych podstaw instytucjonalnych w podmiotach, a przez to większej legitymiza-
cji w relacjach międzysektorowych. 
 
Budowanie takiego modelu zwiększa też prawdopodobieństwo wchodzenia w relacje partner-
skie, które będą mieć trwały charakter i w ramach których partnerzy będą mogli podzielać po-
dobny system norm i wartości. Współpraca powinna przy tym opierać się na kilku elemen-
tach: wymianie informacji, prowadzeniu procesów konsultacyjnych oraz tworzeniu zespołów 
doradczych i inicjatywnych (np. komisji konkursowych czy rad działalności pożytku publicz-
nego). Oparcie współpracy o różne wymiary tworzy odpowiednie warunki do jej systematyzacji  
i instytucjonalizacji***.

W tym kontekście ważne są różnice w znaczeniach nadawanych przez organizacje poza-
rządowe i administrację samorządową kwestiom formowania współpracy oraz zawiązywania 
i rozwijania partnerstw. W sektorze publicznym są one postrzegane często jako „zdolność do 
ustępstw i cierpliwość wobec organizacji pozarządowych”. Z kolei w podmiotach w trzecim sek-
torze wyobrażenia współpracy są znacznie bardziej rozbudowane****. Ta rozbieżność utrudnia

* Zob. np.: J. Adamiak, M. Czupich, A. Ignasiak-Szulc. 2013. Wybrane aspekty współpracy samorządu terytorialnego z 

organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych. „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2(1), s. 21-40; P. 

Zbieranek. 2021. Demokratyczna kultura. Proces formułowania polityk publicznych w zakresie kultury. Gdańsk: Wydawnic-

two Uniwersytetu Gdańskiego.

** E. Szulc-Wałecka. 2015. Zasady współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi. W: Perspektywy 

rozwoju sektora organizacji pozarządowych. Red. U. Szymańska, M. Falej, P. Majer, M. Hejbudzki. Olsztyn: Wydział Prawa i 

Administracji UWM, s. 127-141.

*** M. Basaj, B. Kożuch. 2016. Współdziałanie organizacji pozarządowych. W: Zarządzanie organizacjami pozarządowymi. 

Red. E. Bogacz-Wojtanowska, S. Wrona. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 165-180.

****Tamże.
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budowanie relacji partnerskich i utrwala dystans względem angażowania się w różne formuły 
procesów konsultacyjnych. Mogą bowiem one być postrzegane jako fasadowe i pozorowane, 
nieprzynoszące realnych rezultatów i niewłaściwie zaplanowane*.

Charakterystyczne dla rozwijania partnerstw są też wizje tego, jak definiować standardy 
współpracy i jaka powinna być ich rola. Zarówno wśród przedstawicieli trzeciego sektora, jak 
i wśród reprezentantów administracji samorządowej panuje przekonanie, że standardy mogą 
wspierać uelastycznienie obowiązujących przepisów, stanowić narzędzie ich rozumienia i ada-
ptowania do realnych potrzeb. Ważną funkcję w definiowaniu standardów i dobrych praktyk 
współpracy ma także akcentowanie jej atmosfery, klimatu, w którym się odbywa, z naciskiem 
na wzajemną komunikację i życzliwość. Bazą do budowania współpracy powinna być sprzyjają-
ca międzysektorowej synergii kultura organizacyjna, oparta o wystarczające zasoby wiedzy na 
temat partnerów, stwarzająca możliwości do elastycznego reagowania na potrzeby i docenia-
jąca wagę wzajemnego zaufania i odpowiedzialności. Podstawą współpracy jest też dążenie do 
emancypacji organizacji jako dojrzałych, niezależnych od administracji podmiotów, mających 
za partnera merytorycznie przygotowanych urzędników, którzy rozumieją faktyczną specyfikę 
trzeciego sektora.

W opracowanym modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych 
wyróżnia się trzy płaszczyzny współpracy w trzech różnych zakresach:

Każdy z nich ma swoją szczegółową specyfikę, ale każdy też można opisać z perspektywy 
sześciu tych samych zasad: efektywności, pomocniczości, jawności, suwerenności stron, uczci-
wej konkurencji i partnerstwa. Stosowanie modelu wymaga natomiast systemowego podejścia 
do kwestii budowania i utrzymywania relacji na linii organizacje-administracja samorządowa 
oraz opisanej powyżej kultury współpracy**.

* G. Makowski (red.). 2011. Dz. cyt.

** Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, http://siecsplot.pl/wp-content/

uploads/2019/04/model_wspolpracy.pdf. Dostęp: 11.05.2022.

tworzenia polityk 
publicznych

realizacji zadań publicznych

tworzenia infrastruktury współpracy 
(warunków do społecznej aktywności)

1

2

3
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Wszystkie charakteryzowane w tym fragmencie rozwiązania dają wiele możliwości budowa-
nia dobrych relacji międzysektorowych, w których organizacje pozarządowe spotykają admi-
nistrację samorządową. Jednocześnie opisany model wymaga upowszechnienia i rozwinięcia. 
Kluczowe jest bowiem wypracowanie konkretnych, realnych, „przećwiczonych” reguł współpra-
cy. Takie działania wymagają wykonania żmudnej, mało spektakularnej pracy, której efektem 
ma być profesjonalizacja obu sektorów.

Zadaniem dla organizacji jest przy tym wykonywanie pracy rzeczniczej. Ma ona na celu 
zwiększanie świadomości roli, jaką trzeci sektor może odgrywać jako ważny gracz w lokalnej 
(choć nie tylko) sferze publicznej. Efektem tego rodzaju oddziaływań może być profesjonalizacja 
zarówno samego sektora, jak i współpracy międzysektorowej. Daje to organizacjom szansę na 
uzyskanie statusu sprawczych aktorów instytucjonalnych w sferze publicznej, przygotowanych 
do pełnienia różnych ról w procesach tworzenia polityk ważnych z punktu widzenia rozwoju 
lokalnego*. Celem rozwijania standardów współpracy na linii organizacje-samorząd jest w prak-
tyce poprawa efektywności realizowania zadań publicznych, wzrost dbałości o wysoki poziom 
świadczenia usług publicznych oraz włączanie lokalnych społeczności w dyskurs publiczny**.

Na ogólnym poziomie rozwijanie różnych formuł współdziałania nie budzi kontrowersji. 
Włączanie trzeciego sektora w obieg tworzenia i realizacji polityk publicznych generuje bowiem 
korzyści zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, jak i organizacji pozarządowych.  
Z jednej strony mamy do czynienia z rosnącą demokratyzacją legitymizacji, z drugiej – ze zwięk-
szeniem skali oddziaływania sektorowego. Wyższa jakość polityki publicznej może też prze-
łożyć się na szereg zysków społecznych dla otoczenia. Dla prowadzenia efektywnego dialogu 
międzysektorowego niezbędne jest jednak zbudowanie współpracy na zasadach bezstronności 
i niezależności. Ważna jest także dbałość o to, by zacieśnienie relacji nie podważało fundamen-
tów współpracy i nie ograniczało skuteczności wzajemnych oddziaływań***.

Kluczowe znaczenie dla rozwijania współpracy ma fakt, że wielu przedstawicieli – zarówno 
organizacji pozarządowych, jak i administracji samorządowej – chce podejmować szereg róż-
nych działań w tym zakresie. Ich efektywność uzależniona jest od dobrego klimatu współpracy i 
 umiejętności dzielenia się doświadczeniem, ale wynika także z gotowości podejmowania takiej 
aktywności w perspektywie długofalowej****. Jednocześnie analizy, jakie prowadzono w zakre-
sie specyfiki współpracy międzysektorowej, wskazują, że jej jakość jest raczej niska. 

* K. Stachura. 2021. Stowarzyszenie ESWIP. Sfery wyzwań, obszary oddziaływań, przestrzenie wpływu. Elbląg: Stowarzy-

szenie ESWIP.

** A. Wodecka-Hyjek. 2014. Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Doświadczenia 

zagraniczne i krajowe. Raport. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

*** J. Meisel-Dobrzański. 2014. Współpraca NGO z sektorem publicznym – sposób na wzmocnienie demokracji i wzrost 

jakości polityk publicznych w Polsce. „Zarządzanie Publiczne” 1(25), s. 73-90.

**** S. Lipiec. 2018. Problemy polskich organizacji pozarządowych w opinii ich działaczy. Część druga – badania terenowe. 

W: Organizacje pozarządowe na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Red. P. Majer, M. Seroka. Olsztyn: Wydział Prawa i 

Administracji UWM, s. 59-107.
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Powodem tego są zarówno uwarunkowania formalno-prawne czy finansowe, jak i kontekst oraz 
kultura współpracy. Znaczenie ma też budowanie demokratycznego modelu współpracy, opar-
tego na sprawiedliwej konkurencyjności, zaangażowaniu lokalnych organizacji i dążeniu do mi-
nimalizowania konfliktów wewnątrzsektorowych*.

Istotnym wyzwaniem jest poprawa standardów w obszarze konsultacji. Doświadczenia or-
ganizacji w tym obszarze często są negatywne, a istniejąca legislacja w omawianym obszarze 
nie znajduje przełożenia na jakość realnych działań. Magdalena Arczewska dowodzi, że między 
2015 a 2018 rokiem doszło do obniżenia jakości i standardów procesów konsultacyjnych. Wy-
daje się to szczególnie niepokojące, jeśli wziąć pod uwagę fakt ograniczonej przed tym okre-
sem skali oddziaływania mechanizmów konsultacyjnych. Arczewska za problematyczny uznaje 
także deficyt myślenia w kategoriach długoterminowych w zakresie tworzenia i stanowienia 
prawa. Fasadowości nieprzejrzystego, niewystarczająco dobrze udokumentowanego procesu 
konsultacji towarzyszy polaryzacja środowiska organizacji pozarządowych, także w wymiarze 
politycznym (podział na podmioty „prorządowe” i „antyrządowe”)**.

Po uchwaleniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie podniesieniu rangi organizacji pozarządowych i wprowadzeniu procedur re-
gulujących współpracę trzeciego sektora z administracją samorządową towarzyszą też procesy 
o niekorzystnym oddziaływaniu. Można w tym kontekście wymienić tworzenie hierarchicz-
nych układów między samorządowym zleceniodawcą a trzeciosektorowym wykonawcą zadań, 
nierzadko pozorne realizowanie zapisów ustawowych czy utrwalanie procesów oligarchizacji  
w obrębie sektora. Te ostatnie skutkują jego podziałem na duże organizacje o stabilnej sytuacji 
i małe podmioty o słabej kondycji, marginalizowane w procesie tworzenia i realizacji polityk. 
Wyzwaniem staje się więc włączanie w model współpracy większej liczby organizacji, a co za 
tym idzie – zwiększanie reprezentatywności całego procesu***.

Deficyt partnerstwa we współpracy międzysektorowej wynika m.in. z ograniczonej autono-
mii organizacji w wymiarze finansowym. Relatywnie niski poziom zdolności podmiotów do po-
zyskiwania środków na prowadzenie działalności czyni je w dużej mierze zależnymi od zdoby-
wania finansowania ze źródeł publicznych (w tym: samorządowych). Nie wspiera to organizacji 
w legitymizowaniu ich jako silnych i sprawczych partnerów względem instytucji z innych sekto-
rów. Osobnym problemem jest fakt, że środki, jakie podmioty pozyskują od administracji samo-
rządowej, przeznaczane są nie tyle na rozwój potencjału organizacji, co realizację konkretnego 
zadania publicznego. W trudnej sytuacji są też podmioty z małych, peryferyjnie położonych 
miejscowości, na dodatek borykające się z dużymi deficytami w obszarze infrastruktury****.

* G. Makowski (red.). 2011. Dz. cyt.

** M. Arczewska. 2019. Rola organizacji pozarządowych w procesie konsultacji publicznych i w opiniowaniu – wnioski z 

badań. „Trzeci Sektor” 1, s. 55-63.

*** G. Makowski (red.). 2011. Dz. cyt.

**** J. Meisel-Dobrzański. 2014. Dz. cyt.
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Z punktu widzenia organizacji pozarządowych jakość współpracy cierpi z powodu postawy 
i sposobu działania jednostek samorządu terytorialnego. Administracji samorządowej zarzu-
ca się m.in. utrwalanie hierarchicznego, paternalistycznego modelu relacji międzysektorowej, 
brak wizji odnośnie do sposobu budowania współpracy z partnerami z trzeciego sektora oraz 
niechęć do ewolucji modelu współdziałania w kierunku mniej sformalizowanym i bardziej de-
mokratycznym. W takich warunkach współpraca staje się wymuszonym obowiązkiem, który 
nie przekłada się na realne działania. Organizacje mają poczucie, że są traktowane w sposób 
instrumentalny, a partner samorządowy nie posiada odpowiedniego zasobu wiedzy dotyczącej 
znaczenia, jakie trzeci sektor może odegrać w planowaniu i realizowaniu polityk publicznych. 
Współpraca staje się symboliczna, gdy działania administracji są schematyczne i powtarzalne, 
a do tego nieurefleksyjnione. Krytyczne uwagi ze strony organizacji padają też pod adresem 
tych urzędników, którzy współpracując z organizacjami, nie mają realnej wiedzy na temat po-
tencjału organizacji. Zarzuca im się, że swoje zaangażowanie w budowanie relacji z trzecim 
sektorem traktują marginalnie, ograniczając je przede wszystkim do spełniania wymogów for-
malnych, w tym także doprowadzenia do stworzenia programu współpracy*.

Barbara Kożuch uważa, że istnieje szereg rozwiązań systemowych, których zastosowanie 
mogłoby w istotny sposób poprawić jakość współpracy administracji samorządowej z otocze-
niem, w tym także z organizacjami pozarządowymi. Ich celem miałoby być przede wszystkim 
pokonywanie barier w zakresie wzmacniania budowy relacji międzysektorowych. Przykładami 
działań, które można by podjąć, by osiągnąć tak określony cel, są m.in. zwiększanie zdolno-
ści do współpracy jako podstawy budowania przewagi kooperacyjnej, uelastycznienie struktur 
organizacyjnych (np. tworzenie grup i zespołów zadaniowych), tworzenie nowych form relacji  
z interesariuszami oraz poszerzenie zakresu kompetencji menedżerów w sektorze  
publicznym**.

Trudność w budowaniu efektywnych modeli współpracy międzysektorowej jest też jednak 
odpowiedzialnością samych organizacji. Często są one bowiem w niewielkim stopniu zaan-
gażowane w działania mające na celu podnoszenie poziomu profesjonalizacji współdziałania  
z administracją samorządową. Organizacje bywają apatyczne, inercyjne i roszczeniowe, do tego 
w ograniczonym jedynie stopniu zsieciowane. Niewielka skala ich zaangażowania w proces po-
prawy jakości współpracy międzysektorowej powinna więc być brana pod uwagę jako ważny 
element tworzenia zbalansowanego modelu relacji na linii administracja samorządowa – orga-
nizacje pozarządowe***.

Prezentowany tekst jest skróconą wersją fragmentu opracowania „Kondycja zatrudnienia  
w trzecim sektorze. Raporty z badań zrealizowanych w projekcie »Naprawdę nie masz wpływu? 
Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych«” (Gdańsk 2022, Fundacja RC).

* Tamże.

** B. Kożuch. 2011. Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych. Kraków: Instytut Spraw Publicz-

nych UJ.

*** J. Meisel-Dobrzański. 2014. Dz. cyt.
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Jaki partner do 
współpracy?  
Analiza potencjału sektora pozarządowego w kontekście 

gotowości udziału w procesie stanowienia prawa  

na podstawie województwa pomorskiego. 

Antonina Paplińska-Boczoń

W procesach tworzenia polityk publicznych, w tym w procesie stanowienia prawa,  niewąt-
pliwie potrzebni są równorzędni partnerzy. Administracja publiczna jako regulator życia pu-
blicznego jest z natury rzeczy lepiej przygotowana do pełnienia tej funkcji – posiada zasoby 
kadrowe, merytoryczne, odpowiedni aparat, ale także mechanizmy wdrażania, informacji czy 
kontroli. Z kolei siłą organizacji pozarządowych jest przede wszystkim bezpośrednie przełoże-
nie na odbiorców usług społecznych, dobre rozeznanie ich potrzeb, ale także możliwość mo-
nitorowania zapisanego prawa w codziennej działalności. Nie oznacza to jednak, że w mocno 
sformalizowanym systemie są w stanie nawiązać równorzędny dialog na każdym szczeblu po-
wstawania aktu prawnego czy wykonawczego. 

Dlatego warto przyjrzeć się kondycji sektora pozarządowego przez pryzmat specyficznych 
cech determinujących możliwości zaangażowania się w proces stanowienia prawa. Przeanalizo-
wać bariery i szanse mające bezpośredni wpływ na jego aktywność w tym zakresie. Z uwagi na 
fakt, że województwo. pomorskie od ponad 20 lat prowadzi cykliczne badania sektora pozarzą-
dowego jesteśmy w stanie na tym przykładzie dokonać bardziej wnikliwej analizy. 

Ostatnie badania kondycji sektora pozarządowego w województwie pomorskim było prze-
prowadzone w 2022 roku (Kondycja sektora pozarządowego w województwie pomorskim 2022; 
J. Boczoń/K. Stachura; Fundacja RC 2022). Wskazało one, że NGO w woj. pomorskim to przede 
wszystkim organizacje w większych ośrodkach miejskich. Najwięcej jest ich zarejestrowanych 
na terenie dużych miast, powyżej 200 tys. mieszkańców (40,8%). 28,5% podmiotów zlokalizo-
wanych jest w miastach do 50 tys. mieszkańców, a 26,2% - na wsiach. Jest to o tyle istotne, że or-
ganizacje prowadzące działalność w Trójmieście bądź miastach będących stolicą powiatu mają  
z jednej strony lepszy dostęp do kluczowych ośrodków decyzyjnych (brak konieczności dojazdu 
na spotkania, nawiązane bezpośrednie relacje z urzędnikami) a także większe możliwości zrze-
szania się w formie samoorganizacji (rady, federacje) czy uczestnictwa w rozmaitych ciałach 
dialogu (RDPP, rady branżowe).
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Pomorskie organizacje najczęściej działają w skali województwa (46,4%), powiatu (45,5%) 
oraz gminy (43,3%). Między 2018 a 2021 rokiem aktywność podmiotów w tak określonych ob-
szarach geograficznych spadła średnio o kilka punktów procentowych. W 2021 roku więcej 
było natomiast organizacji, które adresowały swoje działania do odbiorców w skali całego kraju. 
Bardzo często, skala działania rozumiana jako zasięg terytorialny ma także znaczenie w kon-
tekście skłonności do uczestnictwa w procesach tworzenia polityk publicznych na wyższych 
szczeblach samorządu czy szczeblu centralnym. Zwykle NGO działające tylko na rzecz swojego 
najbliższego sąsiedztwa, a także jednej lub dwóch miejscowości położonych blisko siebie, będą 
dużo mniej tymi procesami zainteresowane. Mniejszy jest także ich potencjał do prowadzenie 
tychże działań. 

Wykres 1. Klasa i wielkość miejscowości, na terenie której zlokalizowana jest organizacja (dane w %)

źródło: opracowanie własne

Wykres 2. Deklarowany obszar działania organizacji (dane w %)

Wieś Miasto do 50 
tys. mieszkań-

ców

Miasto powyżej 
50 do 200 tys. 
mieszkańców

Miasto powyżej 
200 tys. miesz-

kańców

26.2%
28.5%

4.6%

40.8%

Województwo

Powiat

Gmina

Cały kraj

Najbliższe sąsiedztwo

Inne kraje

Inaczej wyodrębnione 
terytorium

2018 2021

54%
46.4%

50.7%
45.5%

49.7%
43.3%

36.9%
39.5%

33.7%
29.1%

11.4%
8.2%

1.9%
1%

źródło: opracowanie własne
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W ostatnich latach wzrósł także odsetek podmiotów przynależących do krajowych lub mię-
dzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych: z 32,3% do 36,4%. Wzrosła także skala 
aktywności w ramach różnych typów porozumień. Ten trend wydaje się świadczyć o zwiększa-
jącej się świadomości w kontekście potrzeby zrzeszania jako dającej szansę na realizację postu-
latów niemożliwych dla pojedynczego podmiotu.  

Podmioty odnoszą różne korzyści dzięki przynależności do porozumień organizacji. Naj-
większymi wartościami są możliwość wymiany doświadczeń (68,3%) oraz nawiązanie współ-
pracy między organizacjami poprzez realizację wspólnych projektów (50,8%). Znaczenie może 
mieć również fakt, że udział w porozumieniach oznacza wzmocnienie pozycji organizacji  
w relacjach z władzami (lokalnymi, wojewódzkimi lub centralnymi). Głos porozumienia jest 
wówczas bardziej poważnie traktowany (28,8%). Dodatkowo funkcjonowanie w ramach porozu-
mień przekłada się na realne zmiany w warunkach funkcjonowania organizacji lub ich odbior-
ców dzięki działaniom rzeczniczym (18,3%). 8,6% podmiotów nie widzi korzyści z tytułu przy-
należności do porozumień, a 7% dostrzega jeszcze inne pozytywne strony tej formy sieciowania.

Wykres 3. Typy porozumień, do których przynależy organizacja (dane w %)

2018 2021

Ogólnokrajowe

Branżowe (zrzeszające organizacje 
działające w konkretnej dziedzinie)

Regionalne (poziom województwa)

Międzynarodowe

Lokalne (poziom gminy, powiatu)

65.9%
69.8%

24.5%
34.6%

30.1%
31.7%

14.2%
31.6%

9.9%
10.9%

źródło: opracowanie własne

Wykres 4. Korzyści, jakie organizacja odnosi dzięki przynależności do porozumienia (dane w %)

Wymiana doświadczeń między organizacjami

Nawiązanie współpracy między organizacjami 
(wspólne projekty)

Wzmocnienie pozycji organizacji 
w relacjach z władzami

Realne zmiany w warunkach funkcjonowania 
organizacji lub ich odbiorców

Nie widzimy żadnych korzyści

Inne korzyści

68.3%

50.8%

28.8%

18.3%

8.6%

7%

źródło: opracowanie własne
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Jednocześnie cytowane badania pokazują stosunkowo niewielki odsetek organizacji pro-
wadzących swoją aktywność społeczną bezpośrednio skoncentrowaną wokół kwestii rzeczni-
czych, monitoringu prawa (Kategoria: Prawo i jego ochrona, prawa człowieka, działalność na 
rzecz równouprawnienia, działalność polityczna) czy choćby reprezentowania interesów jakiejś 
grupy organizacji branżowych czy zlokalizowanych/funkcjonujących na określonym terytorium 
(Kategoria: Wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich). To 
one są najczęściej pośrednikiem lub wręcz katalizatorem udziału partnerów z sektora pozarzą-
dowego w procesach tworzenia prawa. 

Tabela 1. Deklarowane główne obszary działań organizacji (dane w %) [w przypadku pierwszej kolumny („Obszar reali-

zowany”) można wskazać więcej niż jedną odpowiedź, a odsetki odpowiedzi mogą nie sumować się do 100]

Edukacja i wychowanie 
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Kultura i sztuka 
Ochrona zdrowia  
Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym 
Usługi socjalne, pomoc społeczna 
Ochrona środowiska, ekologia 
Podtrzymywanie/upowszechnianie tożsamości narodowej
Wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych 
i inicjatyw obywatelskich 

Badania naukowe, działalność badawczo-rozwojowa
Rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja zawodowa

Prawo i jego ochrona, prawa człowieka, działalność na rzecz
równouprawnienia, działalność polityczna 

Działalność międzynarodowa, pomoc rozwojowa
Religia 
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Ratownictwo, bezpieczeństwo, obronność
Pozostała działalność 

Obszar realizowany Obszar najważniejszy
Obszar działalności

2018 2021 Trend 2018 2021 Trend
53,1 54,4 10,2 11,6
54 50,4 33,2 31,3

38,9 36,1 18,9 16,2
18,3 20,9 8,1 8,4
23,3 19,9 4,9 8
14 19,1 6,4 9,3

14,9 14,7 2,8 3,3
13,6 13,9 2,2 2,5

14,2 13,3 0,5 1,7

6,4 9,7 0,3 2,4
10,3 5,7 1,9 0

5,7 5 2,4 1,4

3,9 4,5 0 0
2,6 3 0 0,5
4,1 2,5 1,2 1,8
3,5 0,5 1,2 0,5
11 13,6 6,1 1,2

–

źródło: opracowanie własne
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Jednocześnie organizacje pozarządowe w woj. pomorskim przyznają się do prowadzenia 
działań rzeczniczych w odniesieniu do swoich grup odbiorców czy inicjowania dialogu społecz-
nego w ważnych dla siebie kwestiach, najczęściej poprzez organizowanie seminariów, konfe-
rencji, debat, a także mobilizowanie i edukowanie opinii publicznej. Układ kategorii jest podob-
ny do tego z badania z 2018 roku, chociaż należy podkreślić, że w 2021 roku rzadziej natomiast 
animowano współpracę między organizacjami (spadek o 3,8 p.p.) oraz brano udział w debatach 
i sporach z administracją publiczną (spadek o 7 p.p.).

Tabela 2. Działania, poprzez które organizacja realizuje swoje cele – działania podejmowane w ostatnich 2 latach 

(dane w %)

Organizowanie wydarzeń: np. koncertów, festynów, zawodów itp.

Bezpośrednie świadczenie usług członkom, podopiecznym lub klientom organizacji

Działalność informacyjna, w tym prowadzenie serwisów internetowych 
na tematy związane z misją organizacji

Animowanie współpracy między organizacjami/instytucjami 
w Polsce, np.inicjowanie wspólnych akcji, spotkań 

Organizowanie debat, seminariów i konferencji, na tematy ważne dla organizacji

Mobilizowanie i edukowanie opinii publicznej dla poparcia działań organizacji,
prowadzenie kampanii społecznych itp. 

Reprezentowanie i rzecznictwo interesów członków, podopiecznych/klientów organizacji 

Finansowe lub rzeczowe wspieranie osób indywidualnych

Organizowanie wzajemnej pomocy, wsparcia członków organizacji, 
grup samopomocowych

Wspieranie innych organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, 
np. poradnictwo, konsultacje, szkolenia 

Uczestnictwo w debatach, sporach z administracją publiczną i samorządem, 
np. udział w konsultacjach społecznych, kampaniach, protestach

Rzecznictwo, działania lobbingowe, których celem jest zmiana polityk
publicznych i/lub regulacji prawnych

OdsetekObszar działalności
2018 2021 Trend

75 73,1
62,3 69,5

49,8 52,6

43,1 39,3

39,2 38,3

39,7 37,4

31,8 31,8
34,3 30,7

28,6 30,3

32 30

31,1 24,1

18,1 20,9

16,8 19,1

13,8 17

12,5 13,3

11,4 7,5

Działalność wydawnicza: wydawanie czasopism, biuletynów, raportów 
itp. na tematy związane z misją organizacji 

Finansowe wspieranie innych organizacji lub instytucji 
albo realizowanych przez nie projektów 

Animowanie współpracy międzynarodowej między instytucjami i organizacjami 

Badania naukowe, analizy, zbieranie i przetwarzanie danych

Kontrola działań administracji publicznej, w tym szerokie informowanie 
o działaniach przez nią podejmowanych

16,1 18,2

–

źródło: opracowanie własne
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Organizacje najczęściej działają na rzecz dzieci i młodzieży (80,2%), mieszkańców okolicy 
i lokalnej społeczności (63%) oraz seniorów (52,1%). Ramowy układ grup odbiorców nie uległ 
zmianie między 2018 a 2021 rokiem, natomiast interesująca zmiana zaszła w jego obrębie.  
W nowym pomiarze dużo rzadziej reprezentanci organizacji deklarowali podejmowanie dzia-
łalności na rzecz ogólnie zdefiniowanej lokalnej społeczności (spadek o 10,8 p.p.), jednocze-
śnie wyraźnie częściej realizując działania na rzecz wszystkich wyróżnionych grup docelowych. 
Największe wzrosty można dostrzecw przypadku osób chorych i osób z niepełnosprawnością 
(o 12,9 p.p.) oraz seniorów (o 10,5 p.p.). Należy zauważyć, że często to właśnie organizacje z ob-
szaru szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym organizacje pacjenckie, a także NGO działające 
na rzecz osób z niepełnosprawnością, podejmują działania rzecznicze czy aktywnie włączają się 
w procesy tworzenia prawa.

Jednym z kluczowych warunków decydujących o podejmowaniu przez organizacje pozarzą-
dowe aktywności w zakresie stanowienia prawa jest posiadanie odpowiednio przygotowanej 
kadry. Oczywiście można angażować się w takie procesy także będąc związanym z organizacją 
tylko na zasadzie wolontariatu, ale taki układ nie gwarantuje ciągłości, mogą znacznie częściej 
występować przerwy w aktywności powodowane brakiem czasu. W tym kontekście pozytywną 
zmianą może być fakt, iż w ostatnich latach w woj. pomorskim zwiększył się odsetek organizacji 
zatrudniających pracowników na umowę o pracę. Wzrosła też liczba pracowników na umowy  
o pracę oraz liczba osób pracujących stale i regularnie. Mediana średniego wynagrodzenia 
wzrosła między 2018 a 2021 rokiem o prawie 50%. Jednak przeciętna liczba członków w or-
ganizacji pozostaje bez zmian – wynosi ok. 25, w tym ok. 10 osób jest aktywnych i włącza się  
w działania podmiotu. Zmianom nie ulega też wyraźnie liczba wolontariuszy, w tym tych anga-
żujących się w działania organizacji regularnie.

Wykres 5. Grupy odbiorców, na rzecz których działa organizacja (dane w %)

Dzieci 
lub młodzież

Mieszkańcy okolicy, 
lokalna społeczność

Seniorzy

Chorzy, 
osoby z niepełnosprawnością

Organizacje lub instytucje

Innego rodzaju odbiorcy

75.1%
80.2%

73.8%
63%

41.6%
52.1%

22.4%
35.3%

22.9%
29.4%

4.7%
9.1%

2018 2021

źródło: opracowanie własne
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Najbardziej popularną formą współpracy w organizacjach jest wciąż zlecanie odpłatnie re-
alizacji zadań od czasu do czasu, bez ustalonej regularności takiego sposobu działania (40,3%). 
Warto natomiast podkreślić, że odsetek organizacji zorientowanych na taki model działania wy-
raźnie zmalał między pomiarami w 2018 i 2021 roku (o 12,7 p.p.). Prawie dwukrotnie wzrosła 
też liczba osób pracujących stale i regularnie, ale bez umowy o pracę (z 3,6 do 6,99).

Wykres 6. Struktura współpracowników w organizacji ze względu na sposób realizowanej współpracy w ciągu ostat-

nich 12 miesięcy (dane w %)

Organizacja od czasu 
do czasu zlecała odpłatnie 

jakieśdziałania osobom, które jednak 
nie współpracują zorganizacją regularnie

Organizacja posiadała stałych 
współpracowników, którym od czasu 

do czasu zlecała odpłatnie jakieś działania

Na rzecz organizacji stale 
i regularnie pracowały odpłatnie osoby, które 

jednak nie były zatrudnione na umowę o pracę

Organizacja zatrudniała 
pracowników na umowy o pracę

53%

40.3%

43.2%

38%

32.9%

35.3%

17.2%

27.8%

2018 2021

źródło: opracowanie własne

Wykres 7. Liczebność stałych współpracowników

Liczba pracowników 
na umowy o pracę 

(tzw. etat – pełny lub niepełny)

7.27%

15.4%

Liczba osób pracujących stale 
i regularnie (conajmniej raz w tygodniu), 

jednak bez umowy o pracę

3.6%

6.99%

2018 2021

źródło: opracowanie własne



27

Organizacje różnią się od siebie, jeśli chodzi o odsetek aktywnych członków – osób, które 
włączają się w życie organizacji, uczestniczą w jej pracach i poświęcają swój czas na podejmo-
wanie działań na jej rzecz. W porównaniu do badania z 2018 roku w 2021 roku wyraźnie wyż-
szy był odsetek podmiotów, w których liczba aktywnych członków nie przekracza 20%. Takich 
podmiotów jest ponad 1/4 (26,4%) – o 8,1 p.p. więcej niż we wcześniejszym pomiarze. Organi-
zacje, w których aktywnych jest ponad 80% członków stanowią mniejszość w próbie (jest ich 
9,5%).

Odsetek organizacji, w pracach których biorą udział wolontariusze, wzrósł z 66,9% w 2018 
roku do 69,3% w 2021 roku. Spadła natomiast liczba zaangażowanych wolontariuszy, tj. osób, 
które podejmowały aktywność na rzecz organizacji w ostatnich 12 miesiącach – z 19,7 do 13,8. 
Co ciekawe, pomimo spadku łącznej liczby osób zaangażowanych w działania, liczba wolon-
tariuszy angażujących się we współpracę regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) wzrosła –  
z 5,2 do 6,4. Analiza wartości środkowych odnośnie do zaangażowania wolontariuszy wskazuje, 
że spadek ich liczby między 2018 a 2021 rokiem był nieznaczny. Przeciętna liczba wolontariu-
szy zmalała z 7 do 6, a liczba wolontariuszy angażujących się regularnie nie uległa zmianie.

Zwiększył się także odsetek organizacji działających codziennie w dni robocze w godzi-
nach pracy. Takie deklaracje złożyło 40,9% podmiotów i jest to wskaźnik wyraźnie wyższy niż  
w 2018 roku. Znacznie mniej jest natomiast organizacji, które podejmują niewiele działań, ta-
kich, w których coś dzieje się zaledwie kilka razy do roku lub rzadziej (6,2%; o 8 p.p. mniej  
niż w 2018 roku).

Wykres 8. Średnia liczebność członków w organizacji ze względu na ich charakterystyki

Liczebność członków 
w organizacji

59.9%

119%

Kobiety

26.4%

49.8%

Aktywni 
(włączają się w życie organizacji, 

uczestniczą w pracy, poświęcają czas)

26.2%
32.1%

2018 2021

źródło: opracowanie własne
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W badanej próbie dominują podmioty dysponujące lokalami, z których mogą dowolnie ko-
rzystać (44,2%). Mogą to być lokale posiadane na własność, wynajęte, dzierżawione lub użyczo-
ne na stałe. 30% podmiotów nie dysponuje lokalem na stałe, ale może korzystać z użyczonego/
udostępnionego lokalu (np. od gminy) do organizacji spotkań i zajęć. 1/4 NGO (25,8%) nie dys-
ponuje lokalem i musi korzystać z mieszkań prywatnych.

Poza zasobami kadrowymi, kolejną niezwykle ważną determinantą potencjału organizacji 
pozarządowych jest ich stabilna kondycja finansowa. Pozwala ona nie tylko na prowadzenie 
cyklicznych działań, bez przerw w aktywności, ale także zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry, 
której kompetencje mogą być wykorzystanie w procesach stanowienia prawa. W tym kontek-
ście istotny wydaje się fakt, że w strukturze pomorskiego trzeciego sektora rośnie liczba organi-
zacji dysponujących przychodami przekraczającymi 1 mln zł. Mimo turbulencji pandemicznych 
dla prawie połowy podmiotów rok 2020 zakończył się zyskiem.

Wykres 9. Częstotliwość działania organizacji (dane w %)

Organizacja działa codziennie 
w dni robocze w godzinach pracy

Organizacja działa systematycznie, ale tylko w niektóre
dni w tygodniu albo tylko popołudniami/wieczorami

Organizacja działa systematycznie, 
albo rzadziej: raz w tygodniu lub jeszcze rzadziej

Organizacja nie działa systematycznie: czasem
intensywnie, nawet codziennie, czasem przez parę…

Organizacja podejmuje niewiele działań – coś się 
dzieje zaledwie kilka razy do roku lub rzadziej

2018 2021

28.3%
40.9%

25.6%
25.3%

13.2%
6.6%

18.7%
21%

14.2%
6.2%

źródło: opracowanie własne

źródło: opracowanie własne

Wykres 10. Przychody organizacji za 2020 rok (dane w %)

Do 1 tys. zł

Powyżej 1 tys. zł do 10 tys. zł

Powyżej 10 tys. zł do 100 tys. zł

Powyżej 100 tys. zł do 1 mln zł

Powyżej 1 mln zł

2018 2021

13%
14%

19.2%
18%

40.3%
35,5%

23,7%
21.9%

4%
10.6%
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Organizacje utrzymują się głównie ze składek członkowskich, źródeł samorządowych i daro-
wizn finansowych od osób indywidualnych. Nieznacznie rośnie skłonność organizacji do podej-
mowania działań z zakresu fundraisingu. 

źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Korzystanie przez organizację z różnych źródeł finansowania (dane w %)

Składki członkowskie 

Źródła samorządowe: środki od urzędów gmin, miast,
powiatów, urzędów marszałkowskich

Darowizny finansowe od osób indywidualnych 
Darowizny finansowe od instytucji, firm 
Przychody z przekazania 1% podatku
Środki ministerstw, wojewodów, PFRON  
Darowizny rzeczowe od osób indywidualnych 
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
Wsparcie od innych krajowych organizacji pozarządowych
Darowizny rzeczowe od instytucji, firm
Fundusze unijne
Przychody ze zbiórek publicznych
Przychody z działalności gospodarczej

Odsetki bankowe, zyski z kapitału żelaznego, lokaty, 
udziały i akcje 

Środki z NIW-CRSO

Korzystanie z danego
źródła

Udział źródła w ogólnej 
kwocie przychodówŹródło finansowania

2018 2021 Trend 2018 2021 Trend
73,8 58,9 23,1 25,2

62,4 53,5 47,1 42,6

46,3 36,1 11,7 16,5
36 33,5 24,2 17,1
28 31,9 27,7 7,6

26,2 28,3 28 26
22,3 24,8 8,7 6,9
15,1 21,5 36,1 29,3

17,7 14,7 4,2 2
8,4 12,9 46,6 37,4

10 12,4 14 41,1

14 9,4 0,7 7,9

7,4 35,7
7,2 7,3 27,7 11,9

5,7 2,5 20,5 32,6

Przychody z majątku 
Zagraniczne programy pomocowe spoza UE 
Wsparcie od innych zagranicznych organizacji pozarządowych

Programy Komisji Europejskiej 

Dotacja przekazana przez inny oddział/element 
tej samej organizacji 

Źródła rządowe i administracji centralnej
Inne źródła 

13,412,317,414,8

12,411,4 9,9 5,4

1 3,1

2,1 2,2 66,1 6,2

523,9

11,75,9

4,8 1,6

0,5
1,7

– – ––
–– –

–– –––
–

źródło: opracowanie własne
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Z punktu widzenia udziału danego źródła w ogólnej kwocie przychodów kluczowe pozosta-
ją źródła samorządowe, choć udział tego źródła spadł między 2018 a 2021 rokiem o 4,5 p.p.. 
Zmalał również udział w ogólnej kwocie przychodów m.in. środków pochodzących z funduszy 
unijnych (o 9,2 p.p.) czy programów Komisji Europejskiej (aż o 59,9 p.p.). Należy jednak mieć na 
względzie fakt, że im mniejsza częstotliwość korzystania z danego źródła, tym bardziej udział 
źródła w ogólnej kwocie przychodów może się różnić pomiędzy pomiarami.

22,2% organizacji posiada fundusze, które traktuje jako rezerwę finansową. W próbie ba-
dawczej śladową ilość stanowią podmioty dysponujące kapitałem żelaznym (0,5%). Większość 
organizacji deklaruje, że nie posiada tego rodzaju funduszy, a 7,2% podmiotów ma trudność  
z określeniem statusu funduszy własnych.

Zdecydowana większość organizacji nie byłaby w stanie zachować ciągłości podstawowych 
działań organizacji bazując na środkach z rezerwy finansowej. Taką deklarację złożyło 82,7% 
podmiotów. 12% podmiotów mogłoby prowadzić działania nie dłużej niż 6 miesięcy, a 5,3% - 
powyżej 6 miesięcy.

Organizacje najczęściej współpracują z lokalną społecznością, ale relatywnie częste w ze-
stawieniu są też kontakty z innymi grupami instytucji i środowiskami organizacji: z lokalnym 
samorządem (2,7), organizacjami działającymi w tej samej branży (2,59) oraz organizacjami  
z okolicy (2,53). 

Wykres 11. Liczba miesięcy, na jakie rezerwa finansowa umożliwiałaby organizacji zachowanie ciągłości podstawo-

wych działań (dane w %)

0 1-6 Powyżej 6

82.7%

12%
5.3%

źródło: opracowanie własne
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Tabela 4. Deklarowana częstotliwość kontaktów organizacji z wymienionymi grupami instytucji / środowiskiem. Śred-

nia częstotliwości kontaktów na skali od 1 do 4, gdzie 1 = nie mamy kontaktów, a 4 = mamy częste, regularne kontakty

Mieszkańcy naszej okolicy; lokalna społeczność

Urząd gminy, urząd miasta, w którym organizacja ma siedzibę

Stowarzyszenia lub fundacje z naszej branży, obszaru tematycznego 

Publiczne szkoły, przedszkola, ośrodki kształcenia, centra i ośrodki sportowe

Media lokalne: lokalna telewizja, stacja radiowa, gazety, czasopisma, portale
internetowe

Starostwo powiatowe 

Publiczne instytucje kulturalne (domy kultury, muzea, biblioteki, teatry, zespoły
artystyczne itp.)

Odsetek
Grupa instytucji/środowisko

2018 2021 Trend
2,81 2,88
2,75 2,7
2,61 2,59

2,25 2,36

2,34 2,23

2,01 2

2,1 1,99

2,16 1,99

1,86 1,88

1,63 1,75
1,58 1,71

1,64 1,62

1,55 1,48

1,39 1,44

1,19 1,25

Urzędy pracy, ośrodki opieki społecznej, publiczne 
instytucje socjalne pomocy rodzinie

Rząd, ministerstwa, publiczne instytucje centralne, ogólnopolskie

Kościół, parafie, związki wyznaniowe

Zagraniczne stowarzyszenia lub fundacjeo działaniach przez nią podejmowanych

1,62 1,61

Stowarzyszenia lub fundacje z naszej okolicy, naszego regionu

Firmy prywatne, przedsiębiorstwa, biznes

Stowarzyszenia lub fundacje spoza naszej okolicy/regionu lub branży

Urząd Marszałkowski

Media ogólnopolskie: telewizja, radio, gazety, czasopisma, portale internetowe 

Grupy nieformalne, ruchy społeczne (np. ruchy miejskie)

Środowisko akademickie, naukowe, eksperci 

Inne urzędy gmin, urzędy miast

Urząd Wojewódzki 

Publiczne szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, rehabilitacji

Partie polityczne, politycy

1,73 1,8

1,65 1,69

1,34 1,43
1,4 1,37

2,53 2,53

1,88 1,96

–

źródło: opracowanie własne
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Średnia ocena jakości współpracy organizacji z administracją samorządową nieznacznie po-
prawiła się między 2018 a 2021 rokiem. Wartość średnia wskaźnika wzrosła z 6,91 do 7,02 na 
skali 1-10, gdzie „1” oznacza bardzo złą ocenę współpracy, a „10” – bardzo dobrą. Zmianie uległ 
model współpracy z administracją samorządową. Najbardziej popularną formułą współpracy 
pozostaje finansowanie lub dofinansowywanie części działań organizacji przez administrację 
samorządową w formie dotacji (61,2%). Jednak niemal tak samo ważna stała się bieżąca wymia-
na informacji i konsultowanie działań (60,5%; wzrost o 21,3 p.p.). Ten element współpracy jest 
na 2. miejscu w zestawieniu najbardziej popularnych formuł w 2021 roku, podczas gdy w bada-
niu z 2018 roku znajdował się na 4. pozycji. W 2021 organizacje rzadziej deklarowały wspólne 
prowadzenie przedsięwzięć, projektów i działań (spadek o 5,9 p.p.), uczestnictwo w oficjalnych 
spotkaniach, na których obecni byli przedstawiciele urzędu (spadek o 8,2 p.p.) oraz prowadze-
nie kontaktów kanałami nieformalnymi (spadek o 8,8 p.p.).

Tabela 5. Deklarowane formy współpracy z administracją samorządową (dane w %)

Urząd finansował lub dofinansowywał część naszych działań w formie dotacji

Na bieżąco wymienialiśmy się informacjami, konsultowaliśmy działania

Wspólnie prowadziliśmy przedsięwzięcia, projekty, działania; 
np. organizowaliśmy akcje, wydarzenia, zajęcia, itp.

Uczestniczyliśmy w oficjalnych spotkaniach, na których byli obecni
przedstawiciele urzędu 

Urząd użyczał nam pomieszczeń lub sprzętu

Z własnej inicjatywy występowaliśmy do samorządu z propozycjami uchwał 
lub działań

Uczestniczyliśmy w konsultacjach uchwał, dokumentów, strategii, 
planów przygotowywanych przez urząd miasta/gminy

Formalnie braliśmy udział (w charakterze członków, obserwatorów,
zapraszanych gości, ekspertów) w pracach komisji/grup roboczych itp.
powoływanych przez samorząd

Rozmawialiśmy, kontaktowaliśmy się nieformalnie (np. w związku 
z prywatną znajomością) 

Odsetek
Forma współpracy

2018 2021 Trend
56,7 61,2
39,2 60,5

46,8 40,9

52,8 40,6

24,6 28

21 23,4

27 21,3

22 21,2

29,9 21,1

6,5 10,2

8,7 6,8

Urząd kupował / zamawiał u nas usługi, działania, produkty (płacąc za nie, 
poza formułą dotacji)

Inne

źródło: opracowanie własne
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W kontekście współpracy z administracją publiczną warto przyjrzeć się także przyczynom 
niepodejmowania współpracy z tymże sektorem. Pomiędzy 2018 a 2021 rokiem uległy one za-
sadniczej zmianie. Powodem stał się brak zainteresowania współpracą (27,7%), czyli czynnik, 
który w 2018 roku wskazało 14,2% podmiotów (4. miejsce w zestawieniu wszystkich odpowie-
dzi). Mniej niż co czwarty podmiot deklaruje, że powodem braku współpracy z administracją 
samorządową jest brak odpowiednich kontaktów (23,3%) lub przekonanie, że organizacja jest 
zbyt mała, żeby podejmować tego rodzaju działania (23,1%). W obu przypadkach odsetki wska-
zań w 2018 roku były znacznie wyższe (odpowiednio o 17,2 p.p. i o 25,9 p.p.).

Niestety z prezentowanego badania wynika, że ocena większości elementów obecnej sytuacji 
organizacji jest gorsza niż 3 lata temu. Gorzej oceniana jest też ogólna kondycja organizacji.

Wykres 12. Przyczyny niepodejmowania współpracy z administracją samorządową (dane w %)

Nie interesuje nas współpraca z administracją

Nie mamy odpowiednich „dojść”, kontaktów

Jesteśmy za mali, żeby podjąć taką współpracę

Nasze działania nie pokrywają 
się z zadaniami administracji

Uważamy, że nie mamy szans 
w konkurencji z innymi organizacjami

Administracji nie interesuje 
współpraca z nami

2018 2021

14.2%
27.7%

40.5%
23.3%

49%
23.1%

28.7%
17.5%

13.5%
17.1%

12.9%
10.8%

źródło: opracowanie własne
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Mimo to organizacje chcą się rozwijać i spodziewają się lepszych niż gorszych warunków 
działania w najbliższym roku. Pogorszyła się także opinia organizacji na temat polskiego sekto-
ra pozarządowego i społecznego kontekstu jego funkcjonowania.

Tabela 6. Odczuwalność poszczególnych problemów w organizacji. Średnia na skali od 1 do 4, gdzie 1 = zdecydowanie 

nieodczuwalne, a 4 = zdecydowanie odczuwalne

źródło: opracowanie własne

Niekorzystny wizerunek organizacji pozarządowych w oczach opinii
publicznej i w mediach, brak zaufania do organizacji pozarządowych

Brak współpracy lub konflikty w środowisku organizacji pozarządowych

Terminowa realizacja zobowiązań wynikających z umów związanych z
prowadzonymi projektami

Prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej 

Nadmierna kontrola ze strony administracji publicznej

Odsetek
Rodzaj problemu

2018 2021 Trend

1,87 3,21

2,09 3,21

3,15

3,1
3,06

2,15 2,98

2,87

2,84
2,82
2,82,28
2,76

2,7
2,6 2,64

Znużenie liderów organizacji, „wypalenie” osób zaangażowanych w jej prace

Niejasne reguły współpracy organizacji z administracją publiczną

Utrzymanie płynności finansowej

Brak osób gotowych bezinteresownie angażować się w działania organizacji 

2,36 2,71

Konkurencja ze strony innych organizacji pozarządowych 

Terminowe wywiązanie się z obowiązków formalnych, np. zatwierdzenie
sprawozdania finansowego, zwołanie walnego itp.

Dostosowanie organizacji do wymogów dostępności 

Zapewnienie ciągłości usług świadczonych na rzecz odbiorców organizacji

Trudności w dostępie do lokalu odpowiedniego do działalności organizacji

Niedoskonałość lub brak przepisów regulujących działania organizacji 

Trudności w utrzymaniu dobrego personelu, wolontariuszy

Nadmiernie rozbudowana biurokracja administracji publicznej 2,77 2,3
2,29

2,09 3,17

2,22 2,85

Zarządzanie i komunikacja z zespołem

Trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu niezbędnego do
prowadzenia działań organizacji

Nadmiernie skomplikowane formalności związane z korzystaniem ze
środków grantodawców, sponsorów lub z funduszy Unii Europejskiej
Brak osób gotowych bezinteresownie angażować się w działania organizacji 
Brak poczucia bezpieczeństwa prowadzenia organizacji

2,38

2,78 2,27

3,05 2,17

2,83
2,09

– –
– –– –

– –

– –
– –

– –

– –

–– ––
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Analiza przedstawionych danych pozwala stwierdzić, że potencjał pomorskich organizacji 
pozarządowych wciąż jest niewystarczający, aby na szeroką skalę podejmować zadanie współ-
uczestnictwa w tak wyrafinowanych procesach jak stanowienie prawa, szczególnie na poziomie 
centralnym. Skuteczną barierę stanowią takie niedostatki jak brak odpowiedniej, stale zatrud-
nianej kadry, niedostateczna ilość środków finansowych dających możliwość ciągłego prowa-
dzenia działań czy choćby braki w infrastrukturze technicznej (lokal, sprzęt). Jednak pewną 
szansę można upatrywać w tendencjach federacyjnych – chęci przynajmniej części środowiska 
do współpracy w ramach sformalizowanych struktur, których celem z natury rzeczy jest wzmac-
nianie głosu pojedynczych organizacji i stanowiących zaplecze eksperckie, administracyjne.  
Na pewno powstanie pomorskiej federacji NGO przyczyniłoby się do skuteczniejszej reprezen-
tacji pomorskiego sektora pozarządowego, także na arenie krajowej czy międzynarodowej. 

Wszystkie dane pochodzą z raportu „Kondycja sektora pozarządowego w woj. pomorskim 
2022”; J. Boczoń/K. Stachura; Fundacja RC 2022
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Rzecznictwo  
interesów, czyli  
raz jeszcze o dialogu  
z decydentami  
Komentarz do badań kondycji rzecznictwa  

organizacji pozarządowych

Antonina Paplińska-Boczoń

W kontekście procesu stanowienia prawa niezwykle ważnym aspektem jest zapewnienie 
możliwości uczestnictwa obywatelom i obywatelkom – zrzeszonym w organizacjach pozarzą-
dowych, ale także występującym w swoim własnym imieniu czy też konkretnej grupy niefor-
malnej. Coraz częściej dostrzegamy, że już sam ich fakt udziału jest sam w sobie wartością.  
Jednocześnie, jeśli zadbamy o jego odpowiednie ustrukturalizowanie, może także oznaczać 
zwiększoną skuteczność podejmowanych decyzji, które dzięki uwzględnieniu potrzeb obywa-
teli i ich akceptacji dla rozwiązań, mogą być łatwiej i oszczędniej wprowadzane w życie.

Częstszym jednak przypadkiem jest pośrednictwo w tym procesie organizacji pozarządo-
wych jako struktur, które z natury rzeczy powinny być nastawione na tzw. „nasłuch społeczny”. 
Jako pierwsze powinny odbierać sygnały o trudnościach i nieadekwatnościach rozwiązań praw-
nych oraz postulować o ich zmianę czy urealnienie, działając w interesie grup społecznych, 
które na mocy swoich statutów reprezentują. Rzecznictwo to bowiem nic innego, jak występo-
wanie w imieniu kogoś lub czegoś. Rzecznictwo nie ogranicza się jednak do reprezentowania 
konkretnych osób, a może dotyczyć ważnej społecznie sprawy lub zestawu pewnych wartości 
np. obrona praw zwierząt. I idąc dalej tym tropem możemy więc wyróżnić:

1. „Rzecznictwo przedmiotowe”, gdzie w centrum zainteresowania stoją pewne 
idee, na rzecz których działają organizacje pozarządowe.

2. „Rzecznictwo podmiotowe”, gdzie działania rzecznicze zorientowane są  
bezpośrednio na podmioty je prowadzące.

3. „Rzecznictwo na zamówienie”, którego najlepszym obrazem jest aktywność  
w zespołach międzysektorowych o misji określonej w czasie i/lub tematyce*.

* Organizacje pozarządowe w działaniach rzeczniczych. Fundusze Strukturalne i rynek pracy. Sieć PIRP – Warszawa 

2016., str. 7
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W kontekście partycypacji w procesach tworzenia prawa, ten ostatni typ wydaje się mieć 
decydujące znaczenie.  

Rozpatrując zaś zagadnienie rzecznictwa z punktu widzenia działań, jakie przyjmuje w prak-
tyce, to możemy założyć, że mogą być to:

• Działania na rzecz zmian systemowych i zmian w prawie; 
• Edukowanie społeczeństwa; 
• Zabieranie głosu w imieniu danej grupy społecznej lub sprawy; 
• Budowanie poparcia społecznego dla danej sprawy; 
• Podnoszenie świadomości na temat danego problemu w instytucjach oraz wśród  

profesjonalistów w branży; 
• Doradzanie i dostarczanie wiedzy lub rozwiązań organom, które kształtują prawo; 
• Próba wpływania na osoby decyzyjne w imię interesu publicznego lub rozwoju  

społeczno-gospodarczego kraju, regionu, najbliższej okolicy; 
• Organizowanie i wspieranie obywateli, aby mieli większy wpływ na władzę*.

Powstaje zatem kolejne ważne pytanie – jak to wszystko robić? Z jakich narzędzi korzystać? 
Na szczęście ich katalog jest szeroki i zawiera m.in.: 

• Kontakt bezpośredni z decydentami (spotkania, rozmowy oficjalne i nieoficjalne),  
ale także współpraca z parlamentarzystami, udział w komisjach sejmowych i senackich, 
współpraca z europarlamentarzystami, udział w ciałach dialogu na poziomie krajowym, 
grupy tematyczne lub konsultacje na poziomie europejskim; 

• Stanowiska (w tym tworzone wspólnie z innymi organizacjami), konsultacje, opiniowa-
nie aktów prawnych; 

• Tworzenie koalicji organizacji, sieciowanie; 
• Badania, raporty, analizy, monitoring prawa; 
• Projekty pilotażowe i proponowanie rozwiązań; 
• Protesty, petycje, zbieranie podpisów, listy, pisma do decydentów;
• Kampanie w mediach tradycyjnych i społecznościowych; 
• Edukacja (materiały edukacyjne, konferencje). 

Raport stworzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor „Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa 
organizacji pozarządowych”, wskazuje, które narzędzia są w ocenie respondentów najbardziej 
efektywne. Są to wszelkiego rodzaju kontakty bezpośrednie, w niektórych przypadkach ze 
wskazaniem na kontakty nieoficjalne.

* Raport „Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych” Stowarzyszenie Klon Jawor 2022, str.  21.
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I choć wydaje się, że działania rzecznicze są niejako wpisane w misję każdej organizacji, że 
bez głosu aktywnych obywateli nie można mówić o pełnej demokracji, że szlaki zostały przetar-
te – mamy narzędzia i przynajmniej deklaratywną otwartość szeroko rozumianej administracji 
publicznej, to należy postawić jednak pytanie: 

Dlaczego tak niewiele organizacji pozarządowych deklaruje  
podejmowanie działań rzeczniczych?

Wszystkie dane i omówienia zaprezentowane poniżej zostały zaczerpnięte ze wspomniane-
go już raportu „Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych”. Wskazuje 
on przede wszystkim na spadek zainteresowania działaniami rzeczniczymi wśród NGO w skali 
kraju. Jedynie 38% organizacji w sektorze społecznym w Polsce świadomie deklaruje podej-
mowanie tego typu działań. Dla porównania  w 2018 roku było to 47% wszystkich organizacji 
pozarządowych.

Choć teoretycznie działania rzecznicze może podejmować każda organizacja to jednak jak 
czytamy w Raporcie ich profil jest dość specyficzny. Tak więc działania rzecznicze najczęściej 
prowadzą organizacje, które: 

• zajmują się ochroną środowiska (67% organizacji tej branży deklaruje, że prowadzi dzia-
łania rzecznicze), prawem i jego ochroną, prawami człowieka (65%), rozwojem lokalnym 
(57%), ochroną zdrowia (53%) oraz usługami socjalnymi (45%); 

• działają na szeroką skalę (co najmniej regionu); 
• mają długi staż działania (powyżej 15 lat); 
• mają większe niż przeciętna organizacja zasoby ludzkie, czyli zatrudniają w oparciu o 

umowę o pracę oraz posiadają stały zespół pracowniczy;
• są bardziej zasobne finansowo niż przeciętna organizacja. Ich przeciętny budżet to 45 

tys. zł rocznie (w całym sektorze jest to 26 tys. zł). 

„

Wykres 13. Odsetek stowarzyszeń i fundacji, które prowadzą działania rzecznice w szerokim ujęciu.

Organizacje podejmujące 
się działań rzeczniczych

47% 38%

53% 62%

Organizacje nie podejmujące 
się działań rzeczniczych

2018 2021
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Budżet przeciętnej organizacji pozarządowej w Polsce to 26 tys. zł rocznie. Organizacje pro-
wadzące działania rzecznicze są bardziej zasobne finansowo. Ich przeciętny budżet to 45 tys. zł. 
Wśród organizacji prowadzących działania rzecznicze jest więcej podmiotów o relatywnie du-
żych budżetach, tj. powyżej 100 tys. zł, niż w całym sektorze pozarządowym (38% versus 29%). 
Należy zaznaczyć, że dane te dotyczą finansowania organizacji rzeczniczych w całości, a nie 
tylko ich działań nakierowanych na samo rzecznictwo. Organizacje zajmujące się rzecznictwem 
są bardziej aktywne w pozyskiwaniu środków na swoje działania. Oznacza to, że w porównaniu 
do całego sektora społecznego częściej korzystają one ze wszystkich wymienionych w badaniu 
źródeł przychodów*. 

I choć badania jednoznacznie wskazują, że działania rzecznicze wymagają większego po-
tencjału organizacji, świadomości i merytorycznego przygotowania do pełnienia tej funkcji,  
to w praktyce także podmioty, które spełniają te kryteria borykają się z problemami. Jedną  
z przyczyn może być sama konstrukcja systemu finansowania organizacji pozarządowych  
w Polsce. Jak wskazują coroczne badania - to środki publiczne są nadal podstawą budżetu 
większości NGO. Generuje to więc pewnego rodzaju klientystyczną zależność, w której trudno 
domagać się konkretnych decyzji – czasem trudnych - od tych od których się zależy. Tego typu 
stwierdzenia podały choćby podczas Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, w ramach 
sesji pt. „Oswajamy rzecznictwo” finansowanej z projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowie-
nia prawa”. Zarówno prelegenci, jak i uczestnicy podkreślali, że innym problemem jest słabo 
rozwinięty dialog społeczny, co powoduje, że krytyka nie przekłada się na działania rządu (...)

Z kolei cytowany już Raport wskazuje na typowe problemy wynikające z nadmiernej biu-
rokracji administracji publicznej. Ta trudność dotyka 73% organizacji prowadzących działania 
rzecznicze. Niewiele mniej, bo 71% organizacji z analizowanej grupy, doskwierają skompliko-
wane formalności w korzystaniu ze środków grantodawców, a 70% ma trudność w zdobyciu 
środków na działania. Jednak pojawiają także mniej oczywiste przyczyny tj. np. szybkie tempo 
stanowienia prawa. Ostatecznym celem działań rzeczniczych, przynajmniej w wąskim rozu-
mieniu rzecznictwa, jest zmiana prawa lub praktyki jego stosowania. Dlatego okoliczności sta-
nowienia prawa są tym, na co organizacje pozarządowe zwracają szczególną uwagę, gdy mówią 
o warunkach do prowadzenia działań rzeczniczych. Zdaniem respondentów specyfiką obecnej 
kadencji parlamentu jest wysokie tempo stanowienia prawa, co w sposób bezpośredni przekła-
da się na działanie organizacji pozarządowych prowadzących rzecznictwo. Nowe akty prawne 
lub nowelizacje istniejących aktów prawnych pojawiają się niespodziewanie, praktycznie z dnia 
na dzień. To skutecznie ogranicza włączenie się strony społecznej w opiniowanie tych propo-
zycji. Wymusza też na organizacjach ciągłą gotowość do działania i podejmowania natychmia-
stowych reakcji. Dodatkowo, dezorganizuje to działanie organizacji, które są zmuszone nagle 
przekierowywać swoją pracę, zaniedbując inne inicjatywy, w tym te rzecznicze.

Ponadto przedstawiciele organizacji społecznych obserwują także nowe, powszechnie dziś 
stosowane praktyki zgłaszania propozycji legislacyjnych. Bardzo często odbywa się to z uży-
ciem trybu poselskiego, który nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

* Raport „Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych” Stowarzyszenie Klon Jawor 2022, str. 16
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Tym samym uniemożliwia się organizacjom zgłaszanie uwag do propozycji, przygotowywania 
ekspertyz, argumentowania na rzecz konkretnych rozwiązań, czyli ogranicza się prowadzenie 
działań rzeczniczych. 

Problemem jest też podnoszona od wielu lat niska jakość stanowionego prawa: nadmierne 
skomplikowanie i niedbałość aktów prawnych. Szczególnie prawo tworzone na szczeblu krajo-
wym jest coraz bardziej niezrozumiałe. Jednak tym, co niepokoi najbardziej, jest zauważalne 
„zamykanie się sfery publicznej” i co za tym idzie, możliwości jej współkształtowania. Organi-
zacje doświadczają utrudnienia dostępu do debaty publicznej poprzez zmniejszenie się liczby 
forów dyskusyjnych i instrumentów do prowadzenia dialogu, zarówno w Sejmie, jak i Senacie. 
Zdaniem niektórych respondentów instytucje funkcjonujące niczym “oblężona twierdza” blo-
kują możliwości prowadzenia działań rzeczniczych organizacjom pozarządowym.

Dużym wyzwaniem dla organizacji rzeczniczych jest też kształt procesów konsultacyjnych. 
Ich jakość jest oceniana nisko, zarówno przez organizacje identyfikujące się jako bliskie,  
jak i bardzo dalekie obecnej władzy. Krytykowana jest niejasność przebiegu procesu konsul-
tacyjnego, jego tempo, brak transparentności oraz nie uwzględnianie głosu organizacji, który 
wybrzmiewa np. w ciałach dialogu. To wszystko sprawia, że procesy konsultacyjne są postrze-
gane jako fasadowe. Respondenci wskazują, że wciąż pokutuje zgubne przeświadczenie że „Im 
mniej muszę skonsultować, im mniej muszę słuchać, im mniejsza jest partycypacja, tym lepiej 
dla mnie”. Co więcej wskazują, że niektóre procesy są bardzo krótkie, co nie pozwala na odpo-
wiednie przygotowanie organizacji, np. na opracowanie ekspertyz. Innym razem są wydłużane, 
np. konsultacje są nagle zamrażane, żeby po długim czasie powrócić z gotowym rozwiązaniem, 
ignorującym wcześniej zgłoszone zastrzeżenia. Czasami koniec procesu konsultacyjnego bywa 
niejasny, ponieważ po komunikowanym terminie zakończenia pojawiają nowe stanowiska,  
co rodzi podejrzenia braku transparentności procesu oraz wykorzystywania przez niektóre 
podmioty nieoficjalnych kanałów kontaktu. W rezultacie procesy konsultacyjne są postrzegane 
jako „rozmyte”.

Kolejną trudnością napotykaną przez organizacje pozarządowe chcące uczestniczyć w proce-
sie stanowienia prawa, szczególnie na poziomie centralnym, jest przedstawienie do konsultacji 
gotowego rozwiązania, projektu., Czyli skierowanie go do organizacji społecznych na ostatnim 
etapie jego tworzenia. Podczas gdy dobre praktyki wskazują, że z zgodnie ze wspomnianą już 
w niniejszej publikacji konstytucyjną zasadą pomocniczości, powinno się odbywać to na moż-
liwie wczesnym etapie - zaczynając od tworzenia diagnoz i przygotowania planu potencjalnych 
działań. Co więcej, zdarza się również, że w takich dokumentach zupełnie nie są uwzględnione 
rezultaty wcześniej podejmowanych działań, np. pracy z innymi środowiskami.

Rzecznictwo organizacji pozarządowych jest prowadzone m.in. w obrębie ciał dialogu spo-
łecznego, czyli platform do spotkań i dialogu NGO z administracją publiczną na poziomie samo-
rządu lub rządu. Przykładem takich gremiów jest Komisja Dialogu Społecznego czy Rada Dzia-
łalności Pożytku Publicznego. Niektóre organizacje zwracają uwagę, że tego rodzaju podmioty 
kanalizują rzeczniczą energię organizacji pozarządowych, ale jednocześnie nie prowadzą do 
realnych zmian. Ich funkcjonowanie jest bowiem podporządkowane celom władzy, decydentów,
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administracji publicznej, a nie celom organizacji. Pełnią jedynie funkcje doradczo-konsulta-
cyjne, co w praktyce oznacza, że organ, przy którym funkcjonuje takie ciało „(…) może słuchać, 
wyciągnąć wnioski, albo i nie i ma prawo sobie je konstruować, jak chce. (...)*. 

Wiele z przytoczonych trudności, z którymi borykają się organizacje prowadzące działania 
rzecznicze, ma charakter obiektywny, tzn. niezależny od samych NGO. Jakość procesu stano-
wienia prawa i wymiar zaangażowania partnerów społecznych na różnych jego poziomach jest 
z jednej strony wypadkową dojrzałości w myśleniu „propaństwowym” po stronie decydentów 
sprawujących władzę, z drugiej swego rodzaju decyzją polityczną, w jaki sposób postulat pań-
stwa demokratycznego jest definiowany i wprowadzany w życie.

Trzeba jednak na zagadnienie rzecznictwa spojrzeć także oczami tych, których organizacje 
występując w relacjach z administracją publiczną mają reprezentować. Po pierwsze, co zrobić, 
jeśli mamy do czynienia z wieloma organizacjami występującymi w interesie konkretnej grupy 
osób. Jak uznać, która z nich najlepiej  reprezentuje interesy danej grupy? Jeżeli takie uzgod-
nienia nie nastąpią podczas debaty wewnątrz środowiska, sprawa ta musi zostać rozstrzygnię-
ta przez samą administrację na zasadzie uznaniowej (bo z tymi nam bliżej) lub ilościowej (bo 
tych jest więcej). Po drugie, często interesy jednej grupy mogą być realizowane jedynie kosztem 
innych grup. Właśnie roszczeniowa postawa wielu organizacji rzeczniczych, które widzą swój 
interes w krótkiej perspektywie i w wąskim zakresie, może okazać się największym wrogiem 
rzecznictwa. Jeżeli bowiem rzecznictwo traktować będziemy w kategorii za krótkiej kołdry, 
którą trzeba ściągnąć z innych, oznaczać to będzie w istocie nie debatę między organizacjami  
a administracją, ale walkę wewnątrz społeczeństwa obywatelskiego. Po trzecie w końcu, cza-
sem trudno odróżnić interes organizacji od interesu jej podopiecznych. Konieczna jest społecz-
na kontrola nad działalnością organizacji pozarządowych, gdyż często pracownicy organizacji 
mogą w bieżącej działalności utożsamić obiektywny interes swoich podopiecznych z interesem 
organizacji, która dla nich działa**.

Oczywiście wszystkie powyższe postulaty muszą stanowić wspólną troskę organizacji poza-
rządowych przejawiającą się w rzetelnej dyskusji prowadzonej wewnątrz sektora pozarządo-
wego. Jednak aby jej rezultat nie był jałowy i mógł zostać wykorzystany, niezbędne jest uznanie 
kluczowej roli obywateli w procesach tworzenia polityk publicznych. Wymagają one pełnego 
zrozumienia dla wagi takiego zaangażowania i świadomego „dostrojenia” aparatu administra-
cyjno-biurokratycznego na wszystkich szczeblach, tak aby był on faktycznie możliwy i efektyw-
ny. W innym przypadku zawsze będzie miał charakter wybiórczy czy wręcz fasadowy. 

Jednak uznanie, że obywatele, a w szczególności organizacje pozarządowe, mogą i powinny 
współuczestniczyć w tego typu procesach także poprzez działania rzecznicze, musi wiązać się 
ze stworzeniem systemu wsparcia, włączając w to mechanizm ich finansowania. Należy bo-
wiem założyć, że świadome i dojrzałe Państwo chce dobrowolnie ograniczyć swoją omnipoten-
cję, aby zrobić „więcej miejsca” dla aktywnych obywateli i obywatelek, których stopień zaanga-
żowania w procesy państwotwórcze jest skorelowany ze stopniem jego demokratyzacji.

* Tamże, str. 32

** P. Frączak, Rzecznictwo, czyli co?; https://publicystyka.ngo.pl/rzecznictwo-czyli-co



44



45



46

Rady Działalności  
Pożytku Publicznego 
– potrzebne czy nie?  
Komentarz do badań funkcjonowania RDPP  

w województwie pomorskim

Maria Witecka-Wiese

Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, któ-
rego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki admini-
stracyjnej, przy której działa. Taka możliwość została przewidziana na mocy Ustawy z dn. 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadaniami Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego są w szczególności:

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy,
• wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych 

z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego 
i wolontariatu,

• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami admini-
stracji publicznej a organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego,

• zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach,
• wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowa-
nych standardów realizacji zadań publicznych,

• tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalno-
ści pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów,

• organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu 
monitorującego w perspektywie finansowej 2014-2020.
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Zgodnie ze wspomnianymi zapisami rady mogą działać na wielu szczeblach: wojewódzkim, 
powiatowym, gminnym czy centralnym (aktualnie przy Przewodniczącym Komitetu ds. Pożyt-
ku Publicznego). Na przestrzeni lat, po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie z sierpnia 2015 roku zmieniły się nieco zasady powoływania rad na szczeblu 
powiatu i gminy. Wcześniej powołanie tego organu było prawem, a nie obowiązkiem organu 
wykonawczego. Teraz, samorząd jest zobligowany do utworzenia rady, jeśli taka jest wola or-
ganizacji pozarządowych. Każda Rada Pożytku Publicznego bez względu na to na jakim szcze-
blu samorządu terytorialnego działa, musi składać się zarówno z przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy o pożytku oraz reprezen-
tantów administracji publicznej. Ich funkcjonowanie nierozerwalnie związane jest z kulturą 
współpracy, wzajemnym zaufaniem i postawą partnerstwa. Wypracowany w 2012 roku „Model 
współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” proponuje współpracę 
na trzech płaszczyznach min. w zakresie tworzenia polityk publicznych właśnie, z uwzględnie-
niem zasad partnerstwa, suwerenności, jawności, uczciwej konkurencji czy naczelnej zasady 
pomocniczości, która została w naszej publikacji omówiona w osobnym tekście. 

Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do Rad Działalności Pożytku Publicznego  
przeprowadzone w 2021 roku wskazuje jednak, że aby ta wzajemna współpraca 2 sektorów była 
realna potrzebne są zarówno odpowiednie kompetencje jak i narzędzia w tym np. możliwość 
zamawiania ekspertyz, diagnoz, ewaluacji, dobra obsługa członków rady przez urząd powią-
zany z organem administracyjnym, któremu rada doradza oraz dobra wewnętrzna komunika-
cja. Niestety wiele z tych założeń funkcjonuje jedynie na poziomie postulatu i często bywa tak,  
że nie mają pokrycia w rzeczywistości. Na efektywność RDPP wpływa wiele różnych czynników  
– sposób jej wyboru, współpraca z innymi radami i ciałami dialogu oraz w dużej mierze to jak 
komunikują się między sobą członkowie rady, szczególnie w sytuacji ograniczonego zaufania  
i rozbieżnych oczekiwań. Dużym dylematem związanym z funkcjonowaniem rad jest są ogra-
niczone zasoby, w tym materialne, ale także nierównomierna dystrybucja władzy, czy prestiżu. 
Również one, jako przymioty mające wysoką wartość społeczną, mogą determinować uczestnic-
two stron w tym, co nazywamy dialogiem obywatelskim. Każda rada składa się bowiem z oby-
wateli będących przedstawicielami władzy samorządowej, którzy wykonują w ten sposób swoje 
zawodowe obowiązki i są stroną bardziej uprzywilejowaną, niż organizacje, którym zależy na 
zwiększaniu swojej pozycji. Prowadzi to do oczywistego wniosku, że tak rozumiany konflikt 
jest w pewnym sensie wpisany w charakter tego typu struktur w myśl zasady, że  zawsze ktoś 
zajmować będzie pozycję obywatela, a ktoś pozycję władzy. I w tym sensie dialog obywatelski 
to proces, który nie ma swojego finału. Według autorów publikacji „Standardy Rad Działalności 
Pożytku Publicznego“ jest „(…) uciekającym króliczkiem, którego trzeba gonić, by stale negocjo-
wać redystrybucję dóbr, władzy i prestiżu. Nawet jeżeli te przymioty stracą swoją wartość, to 
pojawią się inne, które znowu staną się przedmiotem konfliktu i negocjacji (…)”*.

Przedmiotem dyskusji są bardzo często interesy organizacji – a więc zasadniczo ilość i spo-
sób dostępu do pieniędzy – publicznych i prywatnych. Zazwyczaj nie skupiają się na sposobach 
rozwiązania konkretnych problemów społecznych, poprawie sytuacji jakiejś grupy społecznej,

* Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego, Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Centrum Opus, SPLOT dla RAD
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ze względu na to, że problemem większości ngo są pieniądze i stabilność finansowa. Bez ele-
mentów empatycznego podejścia i uznania podmiotowości, ważności drugiej strony – dialog 
staje się̨ rytualny i nie daje żadnych satysfakcjonujących rezultatów. Co więcej – w dłuższej 
perspektywie zniechęca obydwie strony do jego prowadzenia. Okazuje się bowiem, że nikt nie 
jest w stanie – mówiąc kolokwialnie – nic załatwić. To przede wszystkim jest powodem wielu 
rozczarowań. Działalność w radzie z którą wiązano wiele nadziei, staje się czasami źródłem 
frustracji i poczucia zmarnowanego czasu.

Dla wielu respondentów wspomnianego badania rady działalności pożytku publicznego stały 
się źródłem rozczarowania. Ze strony organizacji pozarządowych usłyszeć można, że nikt ich 
w tych radach nie słuchał, że radni lub urzędnicy nie uczestniczyli w spotkaniach. Ale zarzuty 
sięgają także głębiej. Pojawiły się głosy że w praktyce wiele rad, chociaż istnieje de facto nie 
opiniuje żadnych dokumentów, nie spotyka się regularnie, że jest jedynie sztuką dla sztuki,  
a jej konsultacyjny charakter to jej główna słabość, bo bez zakresu decyzyjności jest postrze-
gana jako „zespół gadaczy”. Z kolei ze strony urzędników usłyszeć można, że reprezentanci 
NGO zbyt często występują wyłącznie we własnym interesie, głównie domagają się głów-
nie zwiększenia środków na poszczególne zadania zlecone, ich propozycje niewiele wnoszą  
do dyskusji itp. 

Co ciekawe zdecydowana większość respondentów choć uznała fakt powstania Rad Dzia-
łalności Pożytku Publicznego za bardzo dobry i potrzebny pomysł ( 82,4%), to jednak nie za-
wsze ma praktyczne odzwierciedlenie.  1/5 respondentów (17,6%) zadeklarowała, że według 
nich udzielając się w RDPP, raczej nie mają poczucia wpływu na podejmowane decyzje i na to, 
co dzieje się w ich powiecie/ mieście/ dzielnicy. Duża część (29,4%) nie była w stanie odpowie-
dzieć na pytanie, zaznaczając neutralną odpowiedź “ani tak, ani nie”. Ci którzy odpowiedzieli 
zdecydowanie tak (17,6%) lub raczej tak (29,4%) byli w większości mieszkańcami dużych miast 
i członkami rad wojewódzkich i powiatowych. Analizie poddano także poszczególne elemen-
ty funkcjonowania RDPP. Pierwszą z nich, był wpływ na decyzje podejmowane przez władzę 
samorządową. W tym przypadku widać bardzo dużą rozbieżność opinii, gdyż dokładnie taka 
sama liczba respondentów uważa, że raczej ma (35,3%) i raczej nie ma (35,3%) na te decyzje 
wpływu. Co ciekawe członkowie rad zdecydowanie lepiej oceniają współpracę z pozostały-
mi członkami rady. Większość (41,2%) uważa jakość tej współpracy za zdecydowanie dobrą  
lub raczej dobrą (29,4%). 

Badania uwypukliły inne problemy związane z funkcjonowaniem Rad Działalności  
Pożytku Publicznego, tj.:

• deficyt wiedzy na temat tym czym Rady są i jakie mają kompetencje. Więcej – ujawniły 
także, że deficyt wiedzy dotyczy nawet członków Rad, którzy nie są multifachowcami  
a muszą mierzyć się z wieloma różnymi zagadnieniami z różnych dziedzin. W związku  
z powyższym warto rozważyć udział eksperta w obradach, tworzenie mniejszych rad 
eksperckich, działania edukacyjne dla społeczności lokalnych,
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• brak sprawnej organizacji spotkań, 
• brak aktywnej postawy. Nawet sprawnie funkcjonujące Rady mają problemy z frekwen-

cją swoich członków,
• brak młodych ludzi: młodzi ludzie są w radach z jednej strony pożądani, a z drugiej funk-

cjonując w nich nie otrzymują wsparcia i sami muszą sobie radzić z przypisanymi im 
rolami. Badania ujawniają potrzebę wprowadzania mechanizmu, dzięki któremu nowi 
członkowie nabywają niezbędną wiedzę, umiejętności i zachowania, aby stać się sku-
tecznymi działaczami,

• brak środków finansowych: prawdopodobnie brak gratyfikacji finansowej za działanie  
w Radach jest przyczyną niskiego zainteresowania społeczeństwa tym rodzajem działa-
nia. Badania wskazują także, że w społeczeństwie nadal są obecne postawy prospołeczne  
i osoby, które są gotowe działać pro bono, jeśli interpretują dany zespół czynności jako 
sprawczy dla lokalnego środowiska i stanowiący rodzaj kontroli społecznej. 

Reasumując można pokusić się o stwierdzenie że rady pożytku publicznego są nie najle-
piej sformatowanym tworem w ustawie o działalności pożytku publicznego. Nadaje im się 
niesłusznie złudzenie bycia reprezentantem sektora pozarządowego, np. poprzez organizacje 
powszechnych wyborów ich członków, przy jednoczesnym ograniczeniu kompetencyjnym 
do bycia „organem opiniodawczo-konsultacyjnym” organu wykonawczego JST. Czyli niby 
kogoś reprezentujemy, ale nasz mandat jest ograniczony przez władzę, z którą prowadzić 
mamy dialog. Ta sytuacja niestety nie zawsze pozwala wypełniać istoty dialogu obywatel-
skiego – a więc bycia przestrzenią do ujawniania konfliktów – bo trudno jest konfliktować się  
z kimś, od kogo zależy sposób funkcjonowania.

W każdej społeczności jest także wiele rozbieżnych interesów, egoizmów indywidualnych  
i grupowych, konfliktów. Proces budowania sprawnej i odpowiedzialnej pracy RDPP na rzecz 
wspólnoty lokalnej wymaga czasu, zapewne kilku kadencji. Niezwykle ważna jest etyczna po-
stawa członków rady: uczciwość, obiektywizm, odwaga i unikanie konfliktu interesów. Rada 
powinna składać się z działaczy czujących etos sektora obywatelskiego i podejmujących pracę 
na rzecz wszystkich organizacji. 

Powyższe uwagi z pewnością nie wyczerpują wszystkich kwestii, które muszą być spełnione, 
aby RDPP mogła działać skutecznie, mając swoisty mandat zaufania od środowiska, któremu  
w głównej mierze służy, bo choć ciało to powoływane jest ostatecznie przez organy admini-
stracji, to sens jego istnienia jest znacznie szerszy. Tylko wtedy RDPP będzie służyła sprawie 
wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, gdy wszystkie elementy, od edukacji obywatel-
skiej począwszy, poprzez tworzenie samej struktury, aż po reguły jej sprawnego funkcjonowania  
i rzetelną ocenę, będą przemyślane i skonstruowane zgodnie z ustawowymi zasadami, sformu-
łowaną misją i dobrze pojętym interesem społecznym.
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Informacje  
o partnerach

Fundacja RC - Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania  
Organizacji Pozarządowych 
powstała w styczniu 1993 r. aby wspierać rodzące się w wolnej Polsce inicjatywy społeczne. Od 
tego czasu niezmiennie kreuje na Pomorzu zmianę społeczną. Od 30 lat motywuje, inspiruje, 
rozwija organizacje pozarządowe. Jest organizacją, która dzięki swojej działalności szkolenio-
wej, doradczej i animacyjnej od lat napędza rozwój społeczeństwa obywatelskiego w różnych 
formach w województwie pomorskim, w tym głównie w Gdańsku, a także stymuluje lokalną 
aktywność i inspiruje do realnych zmian społecznych.

Pracownia Pozarządowa 
to lider wsparcia organizacji pozarządowych na Pomorzu Zachodnim. Od 2000 r. wspiera lokal-
ne fundacje, stowarzyszenia, wolontariat i demokrację lokalną. Prowadzi działania na terenie 
całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem Koszalina. Wielokrotnie nagradzana za 
wkład w rozwój lokalny.

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych 
to federacja organizacji pozarządowych (pełniących funkcje COP) budowana od 2012 roku.  
Są przedstawicielami/przedstawicielkami organizacji pozarządowych, budujących nowoczesną 
sieć wsparcia trzeciego sektora w województwie pomorskim.
Celem PS COP jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, opartego na profesjonalnych, 
niezależnych i samodzielnych organizacjach pozarządowych, podejmujących partnerską 
współpracę oraz aktywnych i odpowiedzialnych liderach/liderkach lokalnych. Oferuje usługi 
adekwatne do lokalnych potrzeb, oparte o wypracowane wspólnie ze środowiskiem, wysokie 
standardy etyczne i zawodowe.

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Pasjonaci z natury i eksperci w zawodzie – w jednym miejscu i czasie spotkali się jako zespół, by 
działać dla wspólnych idei, kreując społeczeństwo obywatelskie. Odkrywają i łączą potencjały 
drzemiące w ludziach, wyzwalają ich twórczą energię. Budują więzi i relacje, tworzą  przestrzeń 
do współpracy. Podejmują wyzwania, przecierają szlaki, dzielą się swoimi doświadczeniami. 
Ich pasją jest rozwój społeczny. 
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Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie dorobku Forów organizowanych w ramach pro-
jektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa”, finansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem, który przyświecał nam w trakcie realizacji 
projektu, było zwiększenie możliwości aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w proce-
sach stanowienia prawa podmiotom tzw. trzeciego sektora. Publikacja zawiera zagadnienia, 
które wzbudziły najwięcej emocji, pytań czy dyskusji. 

Nad wyborem tekstów dyskutowaliśmy w ramach Panelu Ekspertów – mamy nadzieję, że 
okażą się dla Państwa interesujące, a publikacja będzie stanowiła element upowszechniający 
wiedzę wśród tych, z którymi nie dane nam było zetknąć się w ramach realizowanych działań. 
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