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Seminarium
„Angażowanie podmiotów publicznych 

oraz biznesu w proces wspierania 
rozwoju sektora ekonomii społecznej”

(cz. 1)

ŁUKASZ GORCZYŃSKI,  TOMASZ PAWŁOWSKI

MIEJSCE I  DATA: KATOWICE, WRZESIEŃ 2016 R.

Co to jest seminarium?
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� zajęcia dydaktyczne dla studentów uczelni 
akademickich niepolitechnicznych, rodzaj kursu;

�spotkanie naukowców zajmujących się pewną 
dziedziną wiedzy;

�szkoła kształcąca przyszłych duchownych;

�szkoła kształcąca nauczycieli (dawniej)…

�….spotkanie praktyków i teoretyków sektora 
ekonomii społecznej prowadzone przez praktyków i 
teoretyków sektora ekonomii społecznej.

SŁOWNIK JĘZYKA 
POLSKIEGO 

PODPOWIADA:

DEFINICJA 
„ROBOCZA”:

ZAŁOŻENIA – 5 x Z  

1. ZAPREZENTOWAĆ kilka poglądów na tematy dotyczące I i III
sektora.

2. ZADAĆ szereg pytań (z których być może część na zawsze
pozostanie bez odpowiedzi).

3. ZAPROSIĆ do dyskusji.

4. ZEBRAĆ myśli, wnioski z dyskusji i po spotkaniu rozesłać do
wszystkich uczestników (do dalszej refleksji, jako materiał do
„projektów”).

5. ZADUMAĆ się nad kierunkiem, w którym zmierza III sektor.
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Zasada 
subsydiarności 

DAJEMY CZY INWESTUJEMY?
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ZAGADNIENIA PROBLEMOWE

�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)

KONCEPCJE ROZWOJU 
SEKTORA - KRAJ
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KONCEPCJE ROZWOJU 
SEKTORA - SAMORZĄD

�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?

KONCEPCJE ROZWOJU 
SEKTORA - PRZYKŁAD

�W gminie jest coraz więcej osób starszych;

�W gminie działa uczelnia wyższa / szkoła policealna o profilu
humanistycznym;

�W gminie brakuje organizacji zajmującej się osobami starszymi

�W gminie jest kilka „silnych” organizacji działających w sferze
społecznej (w tym mających doświadczenie w zatrudnianiu
pracowników)
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Czy gmina powinna „wychować” sobie 
partnera? Czy inicjatywa powinna powstać 

„na dole”?

KONCEPCJE ROZWOJU 
SEKTORA - PRZYKŁAD

Samorządowcy, pozarządowcy i osoby ze szkoły tworzą grupę
roboczą (kto ją inicjuje? kto nią zarządza?). Diagnozują problem –
duża ilość osób starszych po 67. roku życia na osiedlu X
potrzebujących opieki (300 osób). Prognoza – będzie więcej osób
starszych (do 350 w przeciągu 2 lat). Cel – zapewnienie właściwej
opieki. Potrzeba – opiekunowie. Zasoby/działania – szkoła może
otworzyć kierunek o profilu opiekun osób starszych, organizacja
może takie osoby zatrudnić, gmina może taką usługę zlecić w
otwartym konkursie ofert. W dalszych latach można usługę
rozwijać na pozostałe osiedla / poza miasto (o czym świadczą
prognozy demograficzne).
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OUTSOURCING - PRZYKŁAD

STACJA ARTYSTYCZNA RYNEK

Ośrodek kulturalny prowadzony na gliwickim Rynku. Do 2012
prowadzony przez samorząd. W 2013 roku decyzja o ogłoszeniu
konkursu na powierzenie prowadzenia miejsca – konkurs 2-letni, w
trybie ustawy o pożytku.

OUTSOURCING - PRZYKŁAD
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OUTSOURCING - PRZYKŁAD

FUNDACJA ZACISZE GRAŻYNY

Fundacja prowadzi ośrodek dla osób bezdomnych w 
Pławniowicach. Zlecenie prowadzenia ośrodka też w trybie ustawy 
o pożytku.

OUTSOURCING - PRZYKŁAD
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Nowe procedury – pomoc czy przeszkoda?

Jak to można zrobić?
�Otwarty konkurs ofert

�Mały grant

�Oferta wspólna

�Regranting
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Powierzenie czy wsparcie
�Powierzenie:

- podmiot realizujący pokrywa wszystkie koszty z dotacji

�Wsparcie:

- podmiot realizujący wnosi w realizację zadania wkład własny 
finansowy

Wkład własny

� Wkład finansowy własny – środki finansowe, które organizacja
przeznacza na realizację zadania np. z otrzymanych darowizn,
środków ze zbiórki publicznej.

�Wkład pochodzący z innych źródeł – środki finansowe, które
organizacja przeznacza na realizację zadania np. inna dotacja
przyznana na dofinansowanie części realizowanego zadania.

�Opłaty adresatów – środki finansowe, które organizacja
przeznacza na realizację zadania pochodzące z opłat wnoszonych
przez odbiorców danego zadania, np. opłata za bilety, opłata
z udział w treningach.
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Wkład własny

�Wkład osobowy – praca społeczna członków lub wolontariuszy
(związane wyłącznie z realizacją zadania).

�Wkład rzeczowy – zasoby własne organizacji, np. sprzęt, sala,
przedmioty lub pomieszczenia użyczone organizacji, np. sprzęt
nagłaśniający, sala gimnastyczna (związane wyłącznie z realizacją
zadania).

Wkład własny

�Czy wkład rzeczowy może być wniesiony ze środków zakupionych
w ramach innego zadania publicznego?

�Jak dokumentować wkład własny rzeczowy?
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Rozliczenie
�Nadal nie rozliczamy za rezultaty

�Sprawozdanie nie wymaga złożenia kserokopii dokumentów
potwierdzających poniesienie wydatków

�Brak jednoznacznych zasad dokumentowania wniesionego
wkładu rzeczowego

Nowa konkurencja?
Stowarzyszenia zwykłe, jako nowa kategoria podmiotów 
uprawnionych do aplikowania:

�3 osoby niezbędne do rejestracji

�Brak brak możliwości prowadzenia działalności odpłatnej i/lub
gospodarczej

�Ograniczone możliwości zarządu do zaciągania zobowiązań

�Odpowiedzialność osobista członków za zobowiązana zaciągane
przez stowarzyszenie
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Kto decyduje o przyznaniu dotacji w naszej 
gminie?

ORGAN 
ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ
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KOMISJA 
KONKURSOWA

CZŁOWIEK Z NGO

Czemu człowiek z NGO jest nieco smutny?
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� Profesjonalizmu,

�Dyspozycyjności,

�Wiedzy,

�Żeby przyszedł, jak się umówi ;),

�(miejsce na Twoją odpowiedź)

�(miejsce na Twoją odpowiedź)

�(miejsce na Twoją odpowiedź)

�(miejsce na Twoją odpowiedź)

�(miejsce na Twoją odpowiedź)

�(miejsce na Twoją odpowiedź)

CZEGO 
OCZEKUJEMY OD 

CZŁONKA 
KOMISJI 

KONKURSOWEJ 
WYWODZĄCEGO 

SIĘ Z NGO?

CO 
OFERUJEMY?

�Konieczność zwolnienia się z pracy (komisje 
zbierają się w godzinach pracy urzędników 
samorządowych),

�Stres,

�Wielogodzinne debaty nad tym, czy brak 
skreślenia w tym a w tym punkcie to już błąd 
formalny, czy jeszcze nie?

�Niemożność aplikowania w konkursie,

�Możliwość utraty przyjaciół ;),

�(miejsce na Twoją odpowiedź)

�(miejsce na Twoją odpowiedź)
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JAK WYGLĄDA 
SYTUACJA W 

INNYCH 
KONKURSACH?

�Czy za bycie członkiem komisji konkursowej w 
Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
otrzymujemy wynagrodzenie?

�Czy za bycie członkiem komisji konkursowej w 
Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
otrzymujemy wynagrodzenie?

�Czy za bycie członkiem komisji konkursowej w 
Rządowym Programie na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 
otrzymujemy wynagrodzenie?

Czy za bycie członkiem komisji konkursowej w 
gminie otrzymujemy wynagrodzenie?
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A powinniśmy?

CO DA NAM 
PŁACENIE 

CZŁONKOM 
KOMISJI 

KONKURSOWEJ 
Z NGO?

�Wzrost uczestnictwa przedstawicieli NGO w 
komisjach konkursowych;

�Profesjonalizacja komisji;

�Transparentność;

�Legitymizacja.
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SKĄD ŚRODKI 
NA ZAPŁACENIE 

KOMISJI 
KONKURSOWEJ?

Z PULI PRZEZNACZONEJ NA POTRZEBY 
KONKURSU?

Z INNYCH ŚRODKÓW?

GDZIE 
REGULUJEMY 

KWESTIĘ ZASAD 
DZIAŁANIA

KOMISJI 
KONKURSOWYCH? 

art. 5a ust. 4 pkt 11) uodppiow

Roczny program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3ust 3 zawiera w szczególności (…) tryb 
powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert.
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CO MOŻE 
UŁATWIĆ PRACĘ 

CZŁONKOM 
KOMISJI 

KONKURSOWEJ?

(uwaga – pomysł 
na projekt!)

Członek komisji konkursowej czyta 
„Podręcznik członka komisji konkursowej 

oceny ofert zadań publicznych” 

CO MOŻE 
UŁATWIĆ PRACĘ 

CZŁONKOM 
KOMISJI 

KONKURSOWEJ?

- Precyzyjnie napisane ogłoszenie 
konkursowe (regulamin)

- Dobrze opracowana karta oceny 
projektu
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CO MOŻE 
UTRUDNIĆ 

PRACĘ 
CZŁONKOM 

KOMISJI 
KONKURSOWEJ? 19 sierpnia 2016. Godzina 12:16.

Janina Sosna, urzędniczka z gminy 
Sektor Wielki, dowiaduje się, że wydano 
nowe rozporządzenie dot. wzorów ofert, 

umów i sprawozdań i musi się z tym 
uporać do 3 września 2016.

Ćwiczenie.

Stowarzyszenie ma 3-osobowy zarząd. 
Do reprezentowania upoważniony jest 

prezes lub dwóch pozostałych członków 
zarządu działających łącznie. 

Stowarzyszenie dostało dotację z miasta 
w ramach której prezes, jako że jest też 

trenerem tańca, ma odpłatnie 
poprowadzić jedne z zajęć (w oparciu o 
umowę zlecenie na kwotę 500 złotych).

Pytanie:

W jaki sposób powinna zostać podpisana 
umowa z prezesem na poprowadzenie 

w/w zajęć?

JAK JESZCZE 
UTRUDNIĆ 

SOBIE ŻYCIE?
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PRZECIĘTNY 
CZŁONEK 

STOWARZYSZENIA 
PO LEKTURZE ART. 
11 UST. 4 USTWY 
PRAWO O STOW.

W umowach między stowarzyszeniem a 
członkiem zarządu oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje członek 
organu kontroli wewnętrznej wskazany w 

uchwale tego organu lub pełnomocnik 
powołany uchwałą walnego zebrania 

członków (zebrania delegatów).

Czy w ogóle chcemy żeby w komisji 
konkursowej byli członkowie z NGO?
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„Kochane 
dziecko, w 

naszej gminie 
wszystkie 

stowarzyszenia, 
fundacje, kluby 
sportowe i UKS 
są traktowane 
równo, chętnie 

ze sobą 
współpracują i 

są 
wymarzonym 
partnerem do 
realizacji zadań 
publicznych”.

Polecana lektura
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Lewenstein B., Między rządzeniem a współrządzeniem... 
[w:] Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu 
problemów społeczności lokalnych, Red. Lewenstein B., 
Schindler J., Skrzypiec R.

Czy w mojej gminie istnieje reżim miejski?
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Jaki procent zadań dofinansowywanych co 
roku, to zadania nowe?

Organizacje pozarządowe a środki publiczne 
i fundusze grantowe
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Dotacja

Składki

Zbiórki

publiczne

Działalność 
odpłatna

Działalność 
gospodarcza

Darowizny

1%

KREATYWNIE CZY PASYWNIE?
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EKONOMIZACJA
– KTÓRĘDY DROGA?

0RGANIZACJA

DZIAŁALNOŚĆ 
ODPŁATNA

DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ 
ODPŁATNA
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PES czy NGO – kogo bardziej pożąda gmina?

PES A NGO

SAMORZĄD (zleceniodawca) -> PES (wykonawca)

SAMORZĄD (kapitał finansowy) -> PES

SAMORZĄD -> NGO (działacz)

SAMORZĄD -> NGO (sektor obywatelski)
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PES A NGO

Interes społeczny organizacji może być sprzeczny z
interesem ekonomicznym. Czy w chwili dojścia do
tej granicy powinno kierować się bardziej
interesem społecznym, czy interesem
ekonomicznym? Organizacje takie dylematy w
stosunku do władzy mają, władza takich
dylematów w stosunku do organizacji nie ma.

JEŻELI NIE DOTACJE, TO MOŻE 
ŚWIADCZENI USŁUG?

Problematyka:

- 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)
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PRZEDSIĘBIORSTWA 
SPOŁECZNE (PS)

Na utworzenie 1 miejsca pracy w PS możemy
otrzymać dotację 20 tysięcy złotych. Aby stać się
PS musimy spełnić szereg warunków
(wynikających z unijnych wytycznych). Poza
otrzymaniem dotacji, przedsiębiorstwo społeczne
może liczyć na…

PRZEDSIĘBIORSTWA 
SPOŁECZNE (PS)

Potrzeba ustawy.
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PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE 
(PS) – wywiad z Agnieszką Ścigaj

PRZEDSIĘBIORSTWA 
SPOŁCZENE (PS)

OWESy – pomoc w zakresie działania w sektorze 
ekonomii społecznej



2016-09-22

31

BLOG –
www.trzeci.org

Łukasz Gorczyński, Tomasz Pawłowski

e-mail: blog@trzeci.org

DANE 
KONTAKTOWE:
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www.openclipart.org

(wolna licencja) 
CLIPARTY:

KONIEC
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


