
„ANGAŻOWANIE PODMIOTÓW PUBLICZNYCH ORAZ BIZNESU 

W PROCES WSPIERANIA ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

 

OMAWIANE OBSZARY TEMATYCZNE. 

1. Zasada subsydiarności czyli pomocniczości - na czym polega, na czym polegać nie powinna. 

2. Zlecanie zadań publicznych przez samorząd – szanse i zagrożenia tego procesu. 

3. Zależność organizacji pozarządowych od środków publicznych i funduszy grantowych. 

4. Konsekwencje ograniczenia środków publicznych dostępnych dla NGO. 

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI  I SUGESTIE. 

Kluczowe zmiany w ustawodawstwie w ostatnim roku. 

1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia 

wykonawcze: 

- Nowe wzory ofert na realizację zadań w trybie 19a. tzw. małe granty. 

- Nowe wzory ofert w trybie konkursowym. 

- Możliwość wniesienia i wyceny do budżetu zadania wniesionego wkładu rzeczowego. 

- Wprowadzenie formularzy dot. realizacji zadań w formie regrantingu 

- Nowe wzory umów na realizację zadań publicznych. 

- Rozszerzenie katalogu zadań publicznych. 

- Przywrócenie możliwości sprzedaży przedmiotów darowizny w ramach działalności odpłatnej 

pożytku publicznego. 

2. Ustawa prawo o stowarzyszeniach: 

- Wprowadzenie możliwości zatrudniania członków zarządu do pełnionych funkcji w zarządzie. 

- Określenie zasad zawierania umów z członkami zarządu. 

- Zmienione procedury rejestracji podmiotów oraz zmian w statucie. 

- Nadanie ułomnej osobowości prawnej stowarzyszeniom zwykłym. 

3. Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych: 

- Ograniczenie form zbiórek do gromadzenia środków w gotówce lub naturze. 

- Zmiana sposobu rejestracji i rozliczania prowadzonych zbiórek publicznych. 

KONSEKWENCJE WPROWADZONYCH ZMIAN W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI Z 

SEKTOREM PUBLICZNYM ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI III SEKTORA. 

Zlecanie zadań: 

1. Konieczność wdrożenia nowych procedur finansowania i realizacji zadań publicznych  

w oparciu o niejednoznaczne wytyczne. 

2. Ułatwienie dostępu do dotacji stowarzyszeniom zwykłym. 

3. Możliwość realizacji zadań w formule regrantingu. 

4. Uproszczenie procedur związanych ze sprawozdawczością. 

5. W przypadku małych grantów tabela budżetowa ujmuje zbiorczo środki wnoszone przez 

oferenta, nie dając jednocześnie jednoznacznej możliwości weryfikacji, jaki rodzaj wkładu: 

rzeczowego, osobowego czy finansowego jest wnoszony. 

6. Brak jednoznacznych wytycznych co do zasad wyceny i dokumentacji wnoszonego przez 

oferenta wkładu rzeczowego. 

7. Wprowadzenie do umowy możliwości zastosowania innych terminów wydatkowania środków 

niż terminy realizacji zadania. 

8. Rozbieżność definicyjna między wsparciem a powierzeniem realizacji zadania. W otwartym 

konkursie ofert wsparciem realizacji zadania jest tylko i wyłącznie wykonanie zadania z 



wykorzystaniem środków finansowych wniesionych przez realizującego zadanie. W 

przypadku tzw. małych grantów, przez wsparcie realizacji zadania rozumiane jest zadanie 

realizowane przy udziale jakiegokolwiek wkładu własnego (finansowego, osobowego, 

rzeczowego) wnoszonego przez organizację. 

Źródła finansowania działalności organizacji: 

1. Stowarzyszenie zwykłe, jako uproszczona forma stowarzyszenia posiadająca ograniczenia 

pod względem finansowania działalności jedynie w zakresie braku możliwości prowadzenia 

działalności odpłatnej i/lub gospodarczej. 

2. Ograniczenie możliwości wykorzystania formy zbiórki publicznej do sprzedaży wybranych 

towarów bądź usług np. podczas akcji charytatywnych. 

 

PYTANIA POWSTAŁE W TRAKCIE SEMINARIUM: 

 

Czy samorząd chce się dzielić swoimi zadaniami? (podstawa) 

Czy samorząd ma wykonawcę w 3 sektorze? (wariant minimum) 

Czy samorząd ma partnera w 3 sektorze? (wariant maksimum) 

Czy organizacje są zdolne do samoorganizacji? 

Czy mamy partnera do realizacji zadań w formule regrantingu? 

Czy organizacje składają oferty wspólne? 

Czy organizacje tworzą związki lub do nich przystępują?  

Czy sektor powinien być ujmowany w miejskich strategiach? 

Czy gmina powinna „wychować” sobie partnera?  

Czy inicjatywa powinna powstać „na dole”? 

Nowe procedury zlecania zadań publicznych – pomoc czy przeszkoda? 

Kto decyduje o przyznaniu dotacji w naszej gminie? 

Czego oczekujemy od członka komisji konkursowej w gminie? 

Czy za bycie członkiem komisji konkursowej w gminie otrzymujemy wynagrodzenie? 

Co stoi na przeszkodzie w płaceniu członkom komisji konkursowych w gminie? 

Co może ułatwić pracę komisjom konkursowym? 

Co utrudnia pracę członkom komisji konkursowych? 

Czy w ogóle chcemy żeby w komisji konkursowej byli członkowie z NGO? 

Czy w mojej gminie istnieje reżim miejski? 

Jaki procent zadań dofinansowywanych co roku w mojej gminie, to zadania nowe? 

PES czy NGO – kogo bardziej pożąda gmina? 

PES czy NGO – podobieństwa a różnice? 

Dlaczego nie ma dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie stowarzyszenia, 

fundacji lub klubu sportowego? 

Dlaczego nie ma ulg w zakresie składek ZUS przy zatrudnieniu (np. w 1 roku działania 

organizacji)? 

 

DO OBEJRZENIA: 

 

www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,3552,pac_man_za_dobroczynnosc 

www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,3541,po_co_dawac_lepiej_zainwestowac 

http://pomost4.webnode.com/news/nowy-teledysk-ponad-granicami-3/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6tfOoSnttUs 

 

DO PRZECZYTANIA: 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,3552,pac_man_za_dobroczynnosc
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,3541,po_co_dawac_lepiej_zainwestowac
http://pomost4.webnode.com/news/nowy-teledysk-ponad-granicami-3/
https://www.youtube.com/watch?v=6tfOoSnttUs


 

www.trzeci.org 

www.mapa3sektora.org  

www.kampaniespoleczne.pl 

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 

ŁUKASZ GORCZYŃSKI, TOMASZ PAWŁOWSKI  

BLOG@TRZECI.ORG 

 

http://www.trzeci.org/
http://www.mapa3sektora.org/
http://www.kampaniespoleczne.pl/

