Przegląd wyników badań dotyczących przekazywania zadań
Wykonano na potrzeby opracowania wstępnej wersji Modelu Kontraktowania Usług Społecznych

Przemysław Sadura

1.1.

Zakres badań

Badania towarzyszące tworzeniu Modelu Kontraktowania Usług Społecznych były prowadzone
przez zespół Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w składzie: dr Przemysław Sadura,
dr Anna Kordasiewicz, Marta Szaranowicz-Kusz i inni. Badania objęły szerokie spektrum zjawisk
dotyczących współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) z organizacjami pozarządowymi
(NGO), a do ich realizacji wykorzystano rozbudowaną paletę technik i metod badawczych.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przewiduje, że zlecanie usług
publicznych organizacjom pozarządowym jest jednym ze sposobów współpracy między JST a NGO.
Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:



powierzania wykonywania zadań publicznych (przekazywane jest 100 proc. dotacji),
wspierania wykonywania zadań publicznych (wymaga się wkładu własnego).

Natomiast w pracach nad Modelem Kontraktowania Usług Społecznych wyróżniono cztery typy
zlecania zadań, różniące się poziomem zaawansowania relacji JST-NGO:








Bon na aktywność, czyli zlecanie realizacji zadania publicznego, które de facto jest
wsparciem działalności statutowej organizacji – obecnie jest to najczęstsza forma.
realizowana za pomocą dość skomplikowanej procedury otwartych konkursów ofert,
Zakup usług, czyli zlecenie organizacji do wykonania konkretnych usług publicznych, np.
realizacja usług opiekuńczych na terenie gminy – częsta forma w niektórych dziedzinach
np. w usługach opiekuńczych.
Zlecanie prowadzenia instytucji, czyliprzekazanie do prowadzenia organizacji
pozarządowej pewnego podmiotu (schroniska dla zwierząt, przedszkola, szkoły itp.) niezbyt częste.
Kooperacyjne rozwiązywanie problemu, czyli przekazanie organizacji nie tyle konkretnej
usługi, co zadania rozwiązania danego problemu (np. bezdomności na terenie gminy) bez
wskazania, jak dokładnie ma to być przeprowadzone i jakie działania mają być podjęte.
Rolą organizacji jest wymyślenie rozwiązania, a następnie jego realizacja – ta forma
współpracy obecnie w zasadzie nie występuje w Polsce, choć bywa praktykowana w
krajach
o bardziej rozwiniętej kulturze kontraktowania.

W badaniach postanowiliśmy uwzględnić (w różnym stopniu i różnymi metodami) wszystkie
cztery typy zlecania zadań. Z racji na popularność oraz znaczenie dla jednostek samorządu i
organizacji szczególny nacisk został położony na zakup usług i zlecanie prowadzenia instytucji (ze
szczególnym uwzględnieniem przekazywania instytucji wraz z infrastrukturą).

W porozumieniu z Radą Ekspertów Projektu (RE) przyjęliśmy listę priorytetowych zadań
publicznych, w których dochodzi do przekazania zadań. W efekcie określono 11 rodzajów usług, które
zostały zbadane pod kątem powodów, dla których były (lub mogłyby być) zakontraktowane. Były to:












Małe granty (zadania z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej)
Prowadzenie przedszkola
Prowadzenie szkoły podstawowej
Prowadzenie świetlicy środowiskowej
Prowadzenie domu kultury
Prowadzenie ośrodka sportu
Prowadzenie schroniska dla zwierząt
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy
Prowadzenie powiatowego urzędu pracy
Usługi rynku pracy (z działu usług publicznych)
Prowadzenie centrum społeczności lokalnej (z zadań nieobjętych ustawodawstwem)

Celem badań była ocena stanu zaawansowania procesu zlecania zadań publicznych
organizacjom pozarządowym w Polsce, obejmująca szczegółowe zagadnienia: wskazanie popularnych
obszarów zlecania, opis wykorzystywanych procedur, identyfikację czynników decydujących o
przekazaniu
i jego formie, rekonstrukcję mechanizmów decyzyjnych, a także wyszukanie dobrych przykładów
i ocena funkcjonowania przekazanych instytucji i zadań. Tam, gdzie było to możliwe, staraliśmy się
rozpoznać gotowość do zmiany sposobu realizowania zadań publicznych przez JST przy założeniu,
że przekazanie ich organizacjom wiązałoby się z oszczędnościami i/lub poprawą jakości świadczonych
usług. Identyfikacja dobrych praktyk miała służyć ocenie możliwości ich uogólnienia oraz
opracowania rekomendacji przydatnych przy tworzeniu modelowych rozwiązań, mających znaleźć się
w MKUS.
Zdecydowaliśmy się sięgnąć po różne metody badawcze jakościowe i ilościowe. W
szczególności były to pogłębione wywiady eksperckie z osobami znającymi praktyczne aspekty
przekazywania zadań w wyżej wymienionych obszarach, analiza danych zastanych dotyczących
zakresu przekazywania zadań w wybranych obszarach, analiza studiów przypadków (wykorzystująca
analizę
danych
zastanych, pogłębione wywiady indywidualne, fokusy, obserwacje uczestniczące itp.) oraz pogłębione
badania monograficzne metodą etnosondażową. Poniżej opisujemy przebieg badań w ujęciu
chronologicznym wraz z komentarzami.

1.2.

Przebieg badań

Etap 1. Wywiady eksperckie i deskresearch
Dwadzieścia pogłębionych wywiadów
Badania rozpoczęły się serią intensywnych i obszernych wywiadów eksperckich. Ekspertami
byli pracownicy organizacji pozarządowych i administracji publicznej, prawnicy, ekonomiści,
socjolodzy. Celem wywiadów było zebranie wytycznych do Modelu, rozpoznanie problemu, zyskanie
dodatkowych informacji służących selekcji źródeł oraz wyłonienie kandydatów do studiów przypadku.
Wybór ekspertów częściowo opierał się na znajomości literatury przedmiotu, a częściowo na tzw.
„efekcie kuli śnieżnej” (poszczególni eksperci wskazywali kolejne osoby, które ich zdaniem warto
zaprosić
do rozmowy). Metoda okazała się skuteczniejsza niż fokusy i panele dyskusyjne, które zazwyczaj
trudno zorganizować (ze względu na ograniczoną dostępność ekspertów), a które nie dają
uczestnikom okazji do obszernego wypowiedzenia się w zakresie wszystkich interesujących kwestii.
Na dwadzieścia wywiadów pięć przeprowadzono z ekspertami. Byli wśród nich:
1. Jakub Wygnański, prezes Fundacji Badań i Innowacji Społecznych Stocznia,
Stowarzyszenie Klon/Jawor,
2. Łukasz Waszak, prezes Stowarzyszenia OPUS,
3. Monika Michniewicz, pełnomocniczka Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi,
4. dr hab. Jerzy Bartkowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,
5. dr Paweł Poławski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Trzy wywiady przeprowadzono z ekspertami z dziedziny prawa. Byli to:
1. dr Dawid Sześciło, adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert organizacji pozarządowych,
2. dr Igor Zachariasz, adiunkt, dyrektor Instytutu Badań i Ekspertyz
Samorządowych Uczelni Łazarskiego, redakcja Samorządu Terytorialnego,
3. dr Michał Bitner, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Pięć wywiadów przeprowadzono z ekspertami w dziedzinie edukacji. Byli to:
1.
2.
3.
4.
5.

dr Jan Dzierzgowski, Instytut Badań Edukacyjnych,
dr Jan Herczyński, Instytut Badań Edukacyjnych,
Teresa Ogrodzińska, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego,
Robert Kaźmierczak, były wiceburmistrz Jarocina ds. Oświaty i Spraw Społecznych,
Bożena Kubacka, dyrektorka Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

Trzy wywiady przeprowadzono z ekspertami w dziedzinie pomocy społecznej. Znaleźli się wśród
nich:

1. Katarzyna Stec, zastępczyni dyrektora MOPS w Gdyni (usługi opiekuńcze),
2. Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora MOPS w Gdyni (organizowanie społeczności
lokalnej),
3. Wspólny wywiad z Katarzyną Stec, zastępczynią dyrektora MOPS w Gdyni i Jarosławem
Józefczykiem, zastępcą dyrektora MOPS w Gdyni (ogólnie: o zlecaniu zadań w pomocy
społecznej).
Cztery wywiady ze specjalistami z innych dziedzin. Ekspertami byli:
1.
2.
3.
4.

Tadeusz Wypych, Fundacja Argos Ludzie dla zwierząt (schroniska),
Łukasz Komuda, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (usługi rynku pracy),
prof. dr hab. Barbara Fatyga, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (domy kultury),
Aleksandra Gołdys, Projekt Społeczny Instytutu Socjologii UW (sport).

Analiza literatury, raportów, badań
Wywiadom towarzyszyła analiza danych zastanych (deskresearch) obejmująca kwerendę
literatury przedmiotu, raportów, badań. Przede wszystkim chodziło o lekturę opracowań dotyczących
zlecania zadań przez JST (stan prawny, stan faktyczny, rekomendacje organizacji itd.), potencjału
organizacji w zakresie ich realizacji, przykładów zagranicznych. Etap ten zakończył się
przygotowaniem raportu podsumowującego analizę.
Najważniejsze części raportu dotyczyły ogólnego portretu przekazywania środków
organizacjom, współpracy JST i NGO (widzianej z obu perspektyw) i specyfice poszczególnych
obszarów. Wykorzystano w szczególności następujące źródła informacji:





dane o wydatkach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2012
(sprawozdania RB-28s),
dane z rejestru REGON (według stanu na 31 grudnia 2011 r.) dotyczące organizacji
pozarządowych i ich jednostek lokalnych, a także z innych rejestrów, o ile były
dostępne
i umożliwiały wyodrębnienie jednostek prowadzonych przez organizacje pozarządowe
(System Informacji Oświatowej SIO, Rejestr Instytucji prowadzących działalność
szkoleniową, rejestr agencji rynku pracy),
wyniki badań organizacji pozarządowych prowadzonych przez Stowarzyszenie
Klon/Jawor.

W przeglądzie literatury przedmiotu zostały uwzględnione dostępne w Polsce opracowania
dotyczące organizacji pozarządowych, ich relacji z jednostkami samorządu terytorialnego, a w
szczególności kwestia znajdująca się w centrum zainteresowań projektu, czyli zlecanie zadań
publicznych organizacjom. Szczególne miejsce w przeglądzie literatury zarezerwowaliśmy dla
opracowań powstałych w projekcie „Model współpracy administracji publicznej i organizacji
pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, stanowiącym ważny

punkt odniesienia dla niniejszego projektu oraz podstawę do określenia standardów współpracy
między JST i organizacjami.
Etap 2. Studia przypadków. Przygotowanie metodologii i realizacja w terenie
Opierając się na wynikach wywiadów oraz deskresearch w porozumieniu z Radę Ekspertów
projektu dokonaliśmy wyboru dwudziestu przypadków przekazania usług publicznych do realizacji
organizacjom pozarządowym. W każdej lokalizacji przeprowadzone zostało badanie monograficzne,
koncentrujące się na procesie przekazania wybranego zadania (np. przekazanie prowadzenia
przedszkola stowarzyszeniu: historia, kontekst finansowy, społeczny polityczny, skutki prawne i
finansowe, informacje dotyczące otoczenia instytucjonalnego). W trakcie badań w poszczególnych
lokalizacjach badacze prowadzili analizę danych zastanych, wywiady pogłębione indywidualne i
grupowe z przedstawicielami JST, organizacji, kluczowymi informatorami, mieszkańcami, a także
obserwacje uczestniczące (w niektórych przypadkach badania mysteryclient). Każda monografia
opierała się na przeprowadzeniu wywiadów z minimum dziesięcioma osobami, badaniu focusowym i
1-2 obserwacjach. Łącznie w badaniach udział wzięło 384 badanych, reprezentujących 191 organizacji
pozarządowych lub instytucji publicznych (poszczególne wydziały urzędów potraktowano jako
osobne instytucje). Przeprowadzonych zostało 17 fokusów i 27 obserwacji uczestniczących.

Tabela 1. Lista przebadanych przypadków

Rodzaj przekazanej
usługi

Miejscowość Organizacja pozarządowa realizująca usługę

Dom kultury

Ruda Śląska

Stowarzyszenie IN-NI

Dom kultury i małe
granty

Gniew

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew

Dom kultury

Podłęże

Stowarzyszenie Inspiro

Szkoła podstawowa

Szczecin

Stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa na
Głębokiem

Szkoła podstawowa

Skoki

Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim” z siedzibą w
Bliżycach

Przedszkole

Długosiodło

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Długosiodło

Przedszkole

Głuchołazy

Kilka stowarzyszeń prowadzących przedszkola

Żłobek

Poznań

firmy wyłonione w otwartym konkursie ofert

Świetlice środowiskowe

Warszawa

Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci”

Świetlice środowiskowe

Tomaszów
Mazowiecki

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Środowiskowy Dom
Samopomocy i Dzienny
Dom Pomocy Społecznej

Jaworzno I

PSOUU i Nasza Przystań

Usługi rynku pracy

Jaworzno II

Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez
Stowarzyszenie REDA

Usługi rynku pracy

Police

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Ośrodek
Wsparcia dla Osób
Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie

Cieszyn

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej
„Być Razem”

Usługi opiekuńcze

Gdynia

kilka organizacji, którym przekazano usługi

Organizowanie
społeczności lokalnej

GdyniaChylonia

kilka organizacji włączonych w proces

Ośrodek sportu

Kraków

Stowarzyszenie Siemacha

Ośrodek sportu

Lubawa

LZS Lubawa (Ludowy Związek Sportowy)

Informacja turystyczna

Ustka

Lokalna Organizacja Turystyczna

Schronisko dla zwierząt

Chojnice

Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt
(Schronisko „Przytulisko”)

Etap 3. Poszerzone badania monograficzne i etnosondażowe w Jarocinie i Słupsku.
Przygotowanie metodologii i realizacja w terenie
Badania monograficzne objęły dwa miasta z kategorii miast pomiędzy 20-100 tys.
mieszkańców: Jarocin (około 26 tys.) i Słupsk (około 96 tys.). Wybór uzasadniało to, że Jarocin jest
liderem
w zakresie zlecania usług publicznych (ok. 10 proc. budżetu), Słupsk w tej kategorii jest bardziej
reprezentatywny dla większości polskich gmin (poniżej 1 proc.). Wybór Słupska dodatkowo

podyktowany był dobrą znajomością jego realiów przez lidera projektu (Centrum Inicjatyw
Obywatelskich) oraz partnerstwo Miasta Słupsk w projekcie.
Badania monograficzne posługiwały się tymi samymi metodami, co omówione powyżej analizy
studiów przypadków, przy czym obejmowały wszystkie wybrane do analizy obszary, w których
dochodzi do zlecania zadań organizacjom pozarządowym. W trakcie badania rekonstruowano
historię, kontekst finansowy, społeczny, polityczny, skutki prawne, finansowe i społeczne.
Szczegółowo opisywano otoczenie instytucjonalne i kulturę organizacyjną instytucji, które
przekazywały lub przyjmowały zadanie publiczne. Dodatkowo w Słupsku miały odpowiedzieć na
pytanie, jakie zadania można hipotetycznie zlecić (gotowość JST / potencjał NGO) z katalogu
opisanego powyżej. Ponadto w obu miastach przeprowadzono etnosondaże, pozwalające na
porównawczą ocenę funkcjonowania szkół publicznych i tych, w których zmieniono organ
prowadzący (w obu przypadkach próba wynosiła 400 wywiadów).
W Jarocinie badanie objęło 25 instytucji. Przebadano ponad 120 mieszkańców gminy Jarocin
(władze i urzędnicy, członkowie i pracownicy organizacji, beneficjenci usług, dziennikarze lokalnych
gazet). Zrealizowano 80 wywiadów indywidualnych idwuosobowych, trzy wywiady grupowe. W
Słupsku badanie objęło 15 instytucji. Przebadano ponad 60 mieszkańców gminy (władze i urzędnicy,
członkowie i pracownicy organizacji, beneficjenci usług, dziennikarze lokalnych gazet). Zrealizowano
40 wywiadów indywidualnych i podwójnych oraz dwa wywiady grupowe.
Etap 4. Zlecenie dodatkowych ekspertyz niezbędnych do powstania Modelu
W trakcie trwania badania i równolegle do procesu tworzenia Modelu zlecono szereg ekspertyz
prawnych, ekonomicznych, socjologicznych, dotyczących:









standaryzacji usług publicznych,
przeglądu prawa dotyczącego przekazywania usług,
wspierania realizatorów zadania publicznego,
ewaluacji i monitoringu,
procedur przekazywania i oceny efektywności społeczno-ekonomicznej,
prawnej analizy wykonalności modelu kontraktowania usług społecznych,
przygotowania i prowadzenia konsultacji społecznych i diagnozy partycypacyjnej,
potencjału inicjatywy lokalnej.

Etap 5. Analiza SWOT
Analiza SWOT dotyczyła przekazywania realizacji usług publicznych organizacjom
pozarządowym. Składa się z czterech dokumentów podsumowujących prace analityczne. Pierwszy,
opierając się na wynikach badań, omawia korzyści związane z przekazywaniem usług dla JST, NGO,
beneficjentów oraz społeczności lokalnej. Drugi dotyczy zagrożeń związanych z decyzją o przekazaniu.
Trzeci przedstawia szanse związane z przekazywaniem usług z wykorzystaniem Modelu
Kontraktowania Usług Społecznych (opierając się na zebranym materiale empirycznym). Czwarty w
podobny sposób analizuje potencjalne zagrożenia związane z ww. działaniami.

1.2.1. Wyniki badań deskresearch i wywiadów eksperckich. Streszczenie
Poniżej znajdują się wybrane wnioski z kluczowych części raportu z badania deskresearch:
ogólnopolskie dane dotyczące współpracy i przekazywania środków, rekonstrukcję perspektywy
samorządu i organizacji na podstawie literatury przedmiotu oraz specyfikę poszczególnych
najważniejszych obszarów przekazywania zadań organizacjom: sport, kultura, pomoc społeczna,
edukacyjna opieka wychowawcza, opieka żłobkowa, opieka przedszkolna i opieka szkolna.
Ogólny portret przekazywania środków organizacjom
Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego1 współpraca, w tym szczególnie
finansowa z sektorem publicznym, jest najważniejszą formą współpracy NGO i JST. Współpracę tego
rodzaju zadeklarowało na rok 2011 75 proc. badanych organizacji.
Wykres 1. Organizacje współpracujące w 2011 roku według celu współpracy i sektora partnera

Szczególne znaczenie dla współpracy finansowej miała Ustawa o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie: w 2011 roku korzystało z jej przepisów blisko 80 proc. gmin w Polsce,
wspierając głównie działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (ponad 70 proc. gmin), kultury i
sztuki
(32 proc.), wypoczynku dzieci i młodzieży (25 proc.), przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym (25 proc.), pomocy społecznej (24 proc.), ochrony zdrowia (23 proc.) czy działań na rzecz
osób niepełnosprawnych (22 proc.).

1

Dane ze sprawozdania statystycznego SOF-5 dotyczące współpracy organizacji trzeciego sektora, opracowanie „Kapitał
społeczny na poziomie mezo– współpraca organizacji trzeciego sektora”, 3 czerwca 2013 r.

Wykres 2. Odsetek JST szczebla gminnego przekazujących organizacjom pozarządowym środki na podstawie
poszczególnych ustaw

Źródło:

Obliczenia własne na podstawie danych z Monitoringu Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012.

Wykres 3. Dziedziny pożytku publicznego wspierane przez gminy w trybie Ustawy o pożytku w 2011 r.

Źródło:

Obliczenia własne na podstawie danych z Monitoringu Ustawy o pożytku, MPiPS, Warszawa 2012.

Inne tryby wykorzystało w 2011 roku 14 proc. samorządów gminnych, przekazując środki na
podstawie przepisów Ustawy o sporcie, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawy
o ochronie przeciwpożarowej, w trybie zamówień publicznych czy Ustawy o systemie oświaty2.
Wydaje się więc, że współpraca finansowa organizacji z samorządem jest powszechna. Ciągle
jednak, mimo wzrostu, w kategoriach finansowych przekazuje się zaledwie ułamek budżetów JST.
Między rokiem 2004 i 2012, ogólna pula środków przekazanych w różnych formach organizacjom
pozarządowym lub prowadzonym przez nie placówkom wprawdzie wzrosła przeszło 2,5 krotnie –
z 600 mln złotych do niemal 1,6 mld zł. Jednak w relacji do ogółu wydatków samorządów, wzrost ten
był mniej dynamiczny oraz zatrzymał się na niewysokim pułapie:

w 2004 roku stosunek kwoty wydatków na działania organizacji do ogółu
wydatków bieżących 3 gmin oscylował na poziomie kraju wokół 1 proc. tych
wydatków, by do 2012 roku osiągnąć 1,4 proc..

Wykres 4. Dynamika wydatków gmin na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym

Źródło:

2

3

obliczenia własne na podst. sprawozdań budżetowych JST.

Deklaracje samorządów wydają się przy tym dość dyskusyjne, być może dlatego, że podmiot realizujący badanie pytał
je specyficznie o „zlecanie zadań”, podczas gdy część transferów na rzecz organizacji lub prowadzonych przez nie
placówek jest obligatoryjna w świetle przepisów ww. ustaw i ma miejsce zdecydowanie częściej niż wynikałoby to z
odpowiedzi w monitoringu. Np. ze sprawozdań budżetowych gmin wiemy, że środki na OSP przekazywało w 2011 r.
prawie 20 proc. z nich, znacznie częściej przekazywano też środki na prowadzone przez organizacje szkoły, o czym
więcej niżej.
Świadomie nie używa się tu określenia „udział”, ponieważ do puli środków przekazanych organizacjom zalicza się
także wydatki o charakterze majątkowym, choć w praktyce występują one bardzo rzadko. Całość tych wydatków
porównuje się z wydatkami bieżącymi samorządu ogółem, ponieważ w przeciwieństwie do wydatków majątkowych
nie podlegają one znaczącym wahaniom w czasie i dzięki temu są lepszym punktem odniesienia dla oceny roli
organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych przez samorządy.

Występuje duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o formę i kwotę zlecania zadań w poszczególnych
typach gmin.

Przekazywanie pieniędzy w formie wspierania deklarują wszystkie
ankietowane miasta na prawach powiatu, zdecydowana większość gmin
miejskich
i miejsko-wiejskich oraz mniej niż połowa gmin wiejskich. Z kolei powierzanie
zadań, czyli pełne finansowanie wykonania zadań publicznych przez
organizacje, praktykowane jest przez dwi e trzecie miast na prawach powiatu i
około jedną trzecią pozostałych typów gmin.

Za mniejszą liczbą zadań powierzanych organizacjom idą mniejsze pieniądze przekazywane
na ten cel. W efekcie, choć przeciętnie umowy na powierzanie zadań opiewają na kwoty wyższe
niż umowy na wspieranie, to zarówno w skali całej Polski, jak i poszczególnych gmin, w trybie
powierzania przekazywanych jest znacznie mniej środków.

1.2.2. Postrzeganie
współpracy
samorządu
pozarządowych. Perspektywy samorządu
Motywacje
pozarządowym

i

korzyści

z

przekazywania

terytorialnego

usług

publicznych

i

organizacji

organizacjom

Motywacje przedstawicieli administracji do przekazywania zadań publicznych organizacjom
pozarządowym podzieliliśmy na dwie grupy: wynikające z korzyści dla samych JST oraz wiążące się
z korzyściami dla szerszej społeczności.
Do pierwszej kategorii można zaliczyć chęć zmniejszenia przez JST nakładów na daną
działalność. Poprzez przekazanie wykonania zadania organizacji pozarządowej, administracja
publiczna „może zmniejszyć koszty funkcjonowania, zarazem podnosząc jakość świadczonych usług
oraz zwiększając przejrzystość ich finansowania” (Grotkowski, 2011, s. 8). Niestety coraz częściej
zdarza
się,
że niska cena staje się decydującą motywacją wyboru podmiotu mającego wykonywać dane usługi4.
Jakość świadczonych usług schodzi na dalszy plan. Kolejną korzyścią przekazania zadań publicznych
organizacjom jest odciążenie JST, dzięki czemu mogą one poświęcić więcej czasu innym obszarom.
Jak zauważa Michał Grotkowski: „współczesna administracja nie jest w stanie objąć swym działaniem
coraz to nowych obszarów, a ze wzrostem zadań administracji publicznej rosną oczekiwania
społeczne, nieuchronnie prowadzi to do konieczności włączania podmiotów spoza administracji
publicznej do wykonywania funkcji z jej zakresu” (2011, s. 8).

4

K.W. Frieske, K. Pawłowska, Instytucjonalne kontradykcje trzeciego sektora, w: Trzeci sektor…, dz. cyt., s. 44.

Do drugiej kategorii motywacji (związanej z korzyściami dla szerszej społeczności) zalicza się
chęć większego sprofilowania danego działania oraz jego lepsze dostosowanie do potrzeb lokalnej
społeczności. Dzięki przekazaniu zadań organizacji pozarządowej, która już od jakiegoś czasu działa
w danym środowisku i dobrze zna jego realia, stają się one silniej zakorzenione w autentycznych
potrzebach grup mieszkańców5.
Bariery związane z przekazywaniem usług publicznych organizacjom pozarządowym
Mimo, że działania trzeciego sektora są przez urzędników oceniane raczej pozytywnie
to urzędnicy widzą szereg barier – natury organizacyjnej, personalnej i prawnej – warunkujących
jakość, częstość i przyszłość współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a
organizacjami pozarządowymi. Poniżej rekonstruujemy te bariery na podstawie opracowania BogaczWojtanowskiej i innych autorów.
Przedstawiciele JST zwrócili uwagę na szereg słabości organizacji pozarządowych, stanowiących
bariery dla dobrej współpracy. Wśród tych, które odwołują się do przymiotów organizacji
niezależnych od relacji z JST, jako jedną z kluczowym wymieniano słabość ekonomiczną i społeczną
wielu organizacji, która – w oczach urzędników – stawia pod znakiem zapytania ich zdolność do
realizowania dużych, poważnych projektów. Przedstawiciele JST dostrzegali także uwikłanie
organizacji w rywalizację między sobą, wypalenie zawodowe części liderów i działaczy oraz
niewystarczające kompetencje przedstawicieli organizacji, zwłaszcza w zakresie przepisów oraz
kwestii formalnych – pisania wniosków i rozliczania projektów.
W ramach barier związanych bezpośrednio z interakcją NGO-JST zwracano uwagę na brak
zaufania trzeciego sektora do władz samorządowych6oraz niektóre postawy działaczy –
roszczeniową, opartą na przekonaniu, że urzędnicy będą odpowiedzialni za cały formalny aspekt
współpracy
i pasywną, w wyniku której, organizacje nie szukają środków poza samorządem. Urzędnicy
deklarowali, że problemy z takimi postawami pojawiają się najczęściej w „starych” organizacjach
(powstałych w latach 90. lub wcześniej). Przedstawiciele JST zwracali także uwagę na problemy z
komunikacją
i public relations, objawiające się w braku umiejętności współpracy organizacji z takimi aktorami jak
radni (a także budowania własnej pozycji przy pomocy mediów).
Jako bariery w interakcji będące efektem słabości obu stron i/lub czynników zewnętrznych,
przedstawiciele JST wymieniali znaczną biurokratyzację stosunków między obiema stronami
wynikającą głównie z niedostosowanych przepisów prawnych (zauważając jednocześnie, że
problemem jest też drugi biegun – zbyt silne związki nieformalne prowadzące do
nieprawidłowości), brak znajomości specyfiki funkcjonowania drugiej strony i brak przepływu
informacji o jej decyzjach, działaniach i planach. Co istotne, w wypowiedziach urzędników pojawiały
się
także
opisy
barier
współpracy
5
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A. Skalec, Komercjalizacja trzeciego sektora – zagrożenie misji organizacji pozarządowych, w: Trzeci sektor: fasady
i realia, red. P. Poławski, IPiSS, Warszawa 2012, s. 135.
S. Mocek, Dobre praktyki współpracy między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi (z wykorzystaniem
analizy jakościowej), Collegium Civitas, Warszawa 2011, s. 102.

we własnych szeregach. Zwracano uwagę, że pracownicy JST nie zawsze doceniają kompetencje
organizacji w zakresie rozwiązywania problemów społeczności, w których działają oraz nie
przejawiają wystarczającego zainteresowania organizacjami pozarządowymi.

1.2.3. Postrzeganie
współpracy
samorządu
pozarządowych. Perspektywa organizacji

terytorialnego

i

organizacji

Motywacje i oczekiwania organizacji pozarządowych
Jeśli chodzi o motywacje do podejmowania się realizacji zadań publicznych, podstawowe
wydają się dwie kwestie: możliwość pozyskania środków na działania oraz możliwość osiągnięcia
stabilizacji przy dłuższej współpracy z samorządem, jako zleceniodawcą. Związane ze zlecaniem zadań
problemy, o których piszemy poniżej, wywołały kilka lat temu dyskusję o „NGO-izacji” trzeciego
sektora w Polsce. Pojawiały się w niej głosy, że warunkiem dobrego funkcjonowania organizacji, jest
rezygnacja z opierania się na publicznych pieniądzach7. Wśród samych organizacji przeważa jednak
raczej oczekiwanie, że administracja będzie zlecać im realizację zadań publicznych8.
W perspektywie organizacji pozarządowych widoczny jest pewnego rodzaju rozdźwięk: z jednej
strony organizacje chciałyby odbiurokratyzowania współpracy i zmniejszenia formalności związanych
z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków9. Z drugiej jednak strony obawiają się nieformalnych relacji i
oczekują od samorządu transparentności10.
Powstaje wrażenie, że organizacje pozarządowe często prezentują wobec samorządu
postawę roszczeniową. Uznają, że to administracja jest winna niedoskonałości współpracy i to ona
powinna poprawić swoje działania11. Organizacje zauważają, że władze wychodzą z pozycji siły i
narzucają warunki współpracy, zamiast tworzyć je wspólnie12. Co jednak ciekawe, organizacje do
pewnego stopnia poddają się sytuacji, w której są słabszą stroną i oczekują od administracji, że to ona
będzie inicjować współpracę13.
Bariery i problemy

7
8

9

10

11
12
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D. Kuroń, Czy autonomiczne organizacje społeczne są potrzebne?, Warszawa – Teremiski 2009.
Można je przez to postrzegać jako grupę interesu. Trzeci sektor stał się częścią gospodarki, zatrudnia określoną liczbę
pracowników i ma określone potrzeby finansowe. Każda z organizacji stara się więc przekonać, że jej działania są ważne
i niezbędne jest zapewnienie jej przez administrację stabilności finansowej, P. Teisseyre, Dylematy partykularyzmu
trzeciego sektora, w: Trzeci sektor…, dz. cyt.
E. Bogacz-Wojtanowska i in., Standardy i uwarunkowania współpracy w opinii przedstawicieli organizacji
pozarządowych i administracji samorządowej. Wstępne badania jakościowe, w: Jakość współpracy między
organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Raport końcowy z badań, red. G. Makowski, ISP, Warszawa
2011, s. 73, 115.
S. Mocek, Dobre praktyki współpracy między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi (z wykorzystaniem
analizy jakościowej), Collegium Civitas, Warszawa 2011, s. 61-62.
E. Bogacz-Wojtanowska i in., „Standardy…”, dz. cyt., s. 62-63.
Tamże, s. 122
S. Mocek, dz. cyt., s. 104.

Bariery we współpracy organizacji z samorządem pojawiają się jeszcze przed nawiązaniem
współpracy, a także w momencie jej podjęcia oraz po nawiązaniu współpracy.
Brak współdziałania organizacji pozarządowych z administracją publiczną wynikać może z
braku wiedzy organizacji o możliwościach współpracy z administracją publiczną14. Jednak wiedza o
sposobach współdziałania nie wystarcza do tego, aby tę współpracę nawiązać. Problemem wielu
organizacji jest również niski stopień profesjonalizacji15: brak wypracowanych systemów działania,
wiedzy, ale także zaplecza infrastrukturalnego. To wszystko sprawia, że organizacje często nie mają
możliwości przejęcia konkretnej usługi.
Równie problematyczny wydaje się fakt, że organizacje trzeciego sektora już na samym
początku współpracy wchodzą w układ silnie asymetryczny. Często środki finansowe przekazywane
przez samorząd są jedynymi, na jakie mogą liczyć organizacje – tworzy to od początku silne
uzależnienie
od współpracy z samorządem. Nie sprzyja to rozwijaniu partnerskich, opartych na dialogu relacji.
Silna zależność finansowa organizacji pozarządowych od JST sprawia też, że organizacje
zapominają o swojej misji i dostosowują działania do możliwości uzyskania finansowania. Jest to
problem, który szerzej został nazwany przez Agatę Skalec komercjalizacją trzeciego sektora16. Poza
tym, że często względy finansowe zmuszają organizacje do tego, żeby uzależniać swoje działania od
finansowania, to formułując ofertę dla samorządu muszą niejednokrotnie skupiać się na tym, żeby
stać się atrakcyjne cenowo.
Wpływ kontraktowania na życie organizacji
Można wyróżnić wpływ kontraktowania na pojedynczą organizację, jak również na całe
środowisko pozarządowe. Jeśli chodzi o wpływ na organizacje-wykonawców zadania publicznego,
muszą one często zrezygnować lub zepchnąć na dalsze plany swoją dotychczasową misję i działania,
a skupić się na realizacji kontraktu. Jak mówi Jakub Wygnański, kontrakt bywa kagańcem dla
działalności organizacji: „Dotknięcie tych pieniędzy w dużej mierze kastruje organizacje z posiadania
jakichkolwiek pasji i zamienia je w to, co klasycznie nazywa się street-levelbureaucrat” (wywiad 2013,
str.6-7). Na organizacjach wymusza się biurokrację, muszą one sformalizować swoje działania.
Kolejnym kłopotem organizacji, które wynikają z konieczności bycia sformalizowaną strukturą, jest
ograniczenie albo nawet utrata elastyczności. Organizacje nie mają możliwości pełnego
dostosowania się do okoliczności, indywidualnego działania na rzecz swoich klientów. Muszą częściej
działać
zgodnie
z harmonogramem, kosztorysem. To natomiast prowadzi do sytuacji, w której organizacje, które
miały wychwytywać pojawiające się problemy, odrywają się od rzeczywistości, w której funkcjonują.

14

15
16

E. Bogacz-Wojtanowska i in.,Problem jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną
w kontekście dostępnych badań. Analiza materiałów zastanych, w: Jakość współpracy…, dz. cyt.
Tamże, s. 26-27.
A. Skalec, dz. cyt.

Jeśli chodzi o wpływ kontraktowania na środowisko pozarządowe, sprawia ono, że organizacje
zaczynają ze sobą konkurować o współpracę z administracją publiczną17. W walce o pieniądze
samorządowe najczęściej wygrywają zawodnicy więksi, stabilniejsi. To natomiast sprawia, że coraz
częściej można mówić o oligarchizacji trzeciego sektora18. Sektor polaryzuje się i z jednej strony
istnieją duże, silne, prężnie działające organizacje, z drugiej natomiast są organizacje słabe, bez
zaplecza finansowego, infrastrukturalnego i merytorycznego. Ten stan rzeczy sprawia, że nowym
organizacjom jest się niezwykle ciężko przebić i wejść w grono graczy, którzy odnieśli sukces.

1.2.4. Postrzeganie
współpracy
samorządu
pozarządowych. Podsumowanie

terytorialnego

i

organizacji

W przypadku współpracy między JST i NGO w grę wchodzą aktorzy o odmiennych logikach
funkcjonowania i perspektywach. Obie strony inaczej wyobrażają sobie dobrą współpracę. Autorzy
raportu „Jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną”
wyróżniają dwie formy współdziałania: „>>romantyczną i idealistyczną<< reprezentowaną przez
organizacje pozarządowe oraz >>technokratyczną<<, która jest bardziej konkretna, reprezentowaną
przez przedstawicieli administracji19.Urzędnicy częściej, jako na źródło standardów wskazują na
prawo, przepisy ustawy i rozporządzenia. Źródło konfliktu wypływa z faktu, że obecnie standardy
współpracy są wypracowywane przez JST. To one decydują jak współdziałać z trzecim sektorem,
paternalizują organizacje pozarządowe i przypisują sobie rolę animatora życia lokalnego.
Przedstawiciele organizacji uważają, że standaryzacja współpracy jest potrzebna, ale chcieliby, żeby
standardy te były możliwie elastyczne. Inaczej niż JST rozumieją też standardy – nie jako minimalne
wymagania i procedury, lecz jako dobre praktyki20.

1.2.5. Specyfika poszczególnych obszarów zlecania zadań
Poniżej zajmiemy się omówieniem wybranych obszarów współpracy finansowej organizacji
z samorządem, ponieważ każdy z tych obszarów ma swoją specyfikę i dynamikę oraz odmienną
geografię zlecania. Do szczegółowej analizy wybraliśmy obszary zlecane stosunkowo często i na które
przeznacza się relatywnie znaczące kwoty. Omówimy je w kolejności od najczęściej do najrzadziej
zlecanych, opis obejmie obszary: sportu, kultury, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki
wychowawczej oraz zadań opiekuńczych i edukacyjnych (żłobki, przedszkola i szkoły).
Zlecanie zadań w obszarze sportu
W przypadku usług w dziedzinie sportu i rekreacji gros praktycznychdziałań związanych z
organizacją zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych spoczywa na organizacjach – a ściślej, na
17
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prowadzonych przez nie klubach sportowych i rekreacyjnych, bardzo często wspieranych ze środków
samorządowych. Sport i rekreacja to najbardziej popularna dziedzina działalności organizacji w
Polsce. Na tle ogółu organizacji w organizacjach zajmujących się sportem zwracają uwagę ich
niewielkie rozmiary oraz usytuowanie w otoczeniu wiejskim.
Jeśli chodzi o wydatki w dziedzinie sportu, należy zauważyć, że znaczna ich część w ostatnich
latach dotyczyła rozbudowy gminnej infrastruktury sportowej (program Orlik, inwestycje z funduszy
europejskich), w których to działaniach siłą rzeczy nie mogły partycypować organizacje. Między
rokiem 2004 a 2012, ogólna pula środków wydawanych przez JST szczebla gminnego na sport
zwiększyła się ponad trzykrotnie (z 1,3 mld zł w skali kraju do ponad 4,2 mld zł, w tym prawie 2 mld
przeznaczanych na obiekty sportowe i 800 mln na samorządowe instytucje kultury fizycznej). Jednak
w międzyczasie zdarzało się, że wydatki te były jeszcze większe, zbliżając się w szczytowym roku 2009
do granicy 6 mld zł. Znaczną część tych wydatków stanowiły inwestycje. Udział wydatków bieżących
(a więc takich, w których przede wszystkim partycypują organizacje pozarządowe) w ogólnej kwocie
wydatków na kulturę fizyczną spadł w latach 2008-10 do ok. 1/3 całej ich puli, by dopiero w 2012
roku wzbić się na poziom 50 proc.
Wykres 5. Dynamika wydatków gmin na sport i kulturę fizyczną – wydatki ogółem a wydatki bieżące

Źródło: Obliczenia własne na podst. sprawozdań budżetowych JST.

Głos eksperta
Wśród ekspertów wystąpiły rozbieżności w ocenie funkcjonowania organizacji sportowych.
Łukasz Waszak zwraca uwagę na ich specyfikę i twierdzi, że rozpatrywanie ich łącznie z innymi
organizacjami zaciemnia obraz przekazywania zadań trzeciemu sektorowi:
Rozdźwięk między działalnością klubów sportowych a działalnością innych organizacji lokalnych
jest tak duży, że trzeba wyraźnie postawić sprawę: niech sport się rządzi swoimi regułami, niech
eksperci od sportu zaczną budować standardy działania w tej dziedzinie, Natomiast myślę, że
traktowanie klubów sportowych, jako organizacji oddzielnej kategorii, byłoby na tę chwilę z korzyścią
dla całej reszty sektora pozarządowego, szczególnie w małych, lokalnych środowiskach. Jeśli dziś
wrzucimy wszystkich do jednego worka, będzie bardzo łatwo manipulować wskaźnikiem wartości

zadań zleconych organizacjom pozarządowym, właśnie poprzez branie pod uwagę quasi-niezależnych
klubów sportowych, które często są powiązane z lokalnymi liderami, firmami. [Ekspert_8_ŁWaszak]
Według eksperta, małe kluby sportowe funkcjonują w specyficznym systemie zależności
od samorządu, który stawia pod znakiem zapytania ich „pozarządowość”. Chociaż podobne
zastrzeżenia można jednak wysunąć pod adresem organizacji funkcjonujących w innych obszarach, w
obszarze sportu sytuacja wydaje się szczególnie powszechna. Z drugiej strony Aleksandra Gołdys
stara się wypunktować lokalną wartość organizacji sportowych, pomimo ich widocznych ułomności:
Sektor organizacji sportowych jest rzeczywiście pod wieloma względami „oddzielny”, ale bardzo
często mimo deficytów nowoczesnej wiedzy, słabej umiejętności autoewaluacji, skostnienia sposobów
działania – oni rzeczywiście są autentycznym oddolnym samoorganizującym się ruchem – grupą
pasjonatów, która realizuje potrzeby sportowe w gminie. Zlecanie im zadań z obszaru sportu wydaje
się naturalne, pod warunkiem, że będziemy umieć wpływać na ich rozwój. [Ekspert_19_AGołdys]
Zlecanie w obszarze kultury
Kultura i sztuka to jeden z najpopularniejszych obszarów aktywności organizacji
pozarządowych w Polsce. Jak wynika z ich deklaracji w przywoływanych tu badaniach Stowarzyszenia
Klon/Jawor, działania w tej sferze prowadzi 1/3 organizacji w Polsce, a 16 proc. uznaje ją za
podstawowy obszar swojej aktywności. Jest to jednak zbiór wyjątkowo trudny do wyodrębnienia, ze
względu choćby na wyjątkową „pojemność” definicji działalności kulturalnej. We wszystkich
wydatkach gmin na kulturę w 2012 roku, jedynie 2 proc. (105 mln zł) przeznaczono na zlecanie
jakichkolwiek zadań organizacjom społecznym. Sposób klasyfikacji tych wydatków zdradza przy tym
pewien problem samorządowców z wpisaniem tych transferów w język klasyfikacji budżetowej.
Największa część środków związanych z takimi zleceniami księgowana była w dość enigmatycznych
rozdziałach klasyfikacji, takich jak „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (65 mln złotych, ponad 30
proc. ogółu wydatków w tym rozdziale) czy „Pozostała działalność, gdzie indziej niesklasyfikowana”
(35 mln zł, 6 proc. wydatków w tej kategorii). Inne, bardziej „konkretne” rodzaje wydatków bardzo
rzadko bywają udziałem organizacji. Zdarza się, że świadczą one usługi w sferze ochrony zabytków (3
mln zł, czyli 1 proc. ogółu wydatków gmin na ten cel), a także, że wspierają samorządy w
prowadzeniu domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów (zaledwie 2 mln zł w skali kraju, czyli 0,1
proc.
ogółu
wydatków
gmin
na domy kultury).

Wykres 6. Wydatki gmin na działania organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury w 2012 r.

Głos eksperta
Ekspert podkreśla potencjał organizacji pozarządowych w obszarze kultury, któremu w
wyjątkowym stopniu potrzeba świeżego spojrzenia, otwartości i animacji, czyli wartości
charakterystycznych dla organizacji pozarządowych, których często brakuje w samorządach:
Sferą, która, moim zdaniem, może się rozwijać, to jest dziedzina kultury. Dlatego, że działania
kulturalne, zarządzane przez samorządy nie wiążą się z taką aktywnością i nie są tak kreatywne,
jak te zarządzane przez podmioty prywatne. Dlatego dla części samorządów może być atrakcyjne
„wypuścić” placówki, które często,nie nadążają z programem za potrzebami społeczności albo
w ogóle nie patrzą w stronę części swoich odbiorców. Są po prostu placówkami samorządowymi,
„które są”. Jeszcze dwadzieścia lat może w nich pracować symboliczny pan od gry na harmonijce”
i to, że nie ma chętnych na jego zajęcia nie spowoduje, że ten etat zostanie zlikwidowany.
[Ekspert_8_ŁWaszak]
Zlecanie w obszarze pomocy społecznej
Pomoc społeczna jest trzecią pod względem wielkości (po edukacji i wychowaniu oraz
transporcie i komunikacji) dziedziną wydatków jednostek samorządowych szczebla gminnego. W
całej Polsce, w 2012 roku wydano na nią blisko 20 mld złotych21. Według przybliżonych szacunków
bazujących na analizie sprawozdań budżetowych JST, na działania organizacji pozarządowych (w
szerokim tego terminu znaczeniu) przeznaczono jednak w tym samym roku nie więcej niż 430 mln
złotych,
co stanowi ok. 2 proc. ogółu wydatków tego typu. Biorąc pod uwagę dane dotyczące skali działań
21

Więcej szczegółów: http://www.naszakasa.org.pl/gmina/polska/#2012,1.

organizacji w tej dziedzinie, tak skromny udział może się wydawać zaskakujący. Nie wynika on jednak
z braku współpracy między organizacjami a samorządem, ale z tego, że gros wydatków ponoszonych
na ten cel przez gminy to środki, do których organizacje z definicji nie mogą mieć dostępu.
Organizacje prowadzą aż 82 proc. placówek świadczących pomoc społeczną z
zakwaterowaniem, zapewniających opiekę pielęgniarską (swoją drogą, niezbyt licznych, bo w całej
Polsce jest ich tylko ok. 100), a także połowę z 800 istniejących placówek z zakwaterowaniem dla
osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, 42 proc. z prawie 400 placówek z zakwaterowaniem
dla osób z zaburzeniami psychicznymi i co trzecią pozostałą placówkę z zakwaterowaniem.
Wykres 7. Liczba pozarządowych i publicznych placówek pomocy społecznej wg podklasy PKB

Źródło: obliczenia własne na podstawie REGON wg stanu na 1 stycznia 2012.

Głos eksperta
Również ekspert zwraca uwagę na to, że obecnie organizacje wykonują dużo więcej działań
w obszarze pomocy społecznej niż wynikałoby to z kontraktów i tylko część z nich jest finansowana
przez samorząd. Dostrzegalny jest również potencjał dalszego przekazywania instytucji, z uwagi
na wysokie koszty ich utrzymania przez samorząd.
[W pomocy społecznej] organizacje realizują sporo zadań. Z tym, że zasadniczy w przypadku
jednostek samorządu terytorialnego jest fakt, iż część jego zadań, nie ma charakteru
zinstytucjonalizowanego. Zinstytucjonalizowane są zadania własne powiatu, np. prowadzenie domu
pomocy społecznej – i powiaty będą potencjalnie zainteresowane powierzaniem takich placówek. Ale
już w przypadku domów dziecka istnieje tendencja, żeby zastępować je jakąś formą pieczy zastępczej
– całego systemu, który jest odinstytucjonalizowany, bo instytucje są drogie. [Ekspert_8_ŁWaszak]
Zlecanie w obszarze edukacyjnej opieki wychowawczej
Rzeczywista skala działalności organizacji na tym polu jest trudna do ustalenia na podstawie
rejestrów czy baz organizacji. „Edukację i wychowanie” za swój główny obszar działalności uznało
13,5 proc. organizacji pozarządowych, ale za jedno z podstawowych pól swoich działań – aż 42 proc.

(badanie Stowarzyszenia Klon/Jawor 2012). W 2012 roku. jednostki samorządowe szczebla gminnego
wydały na zadania w dziedzinie edukacyjnej opieki wychowawczej łącznie 2,8 mld złotych, z czego 97
proc. stanowiły wydatki bieżące. Największą część tych wydatków pochłonęły świetlice szkolne (880
mln zł), pomoc materialna dla uczniów (518 mln zł), a także placówki wychowania pozaszkolnego,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz internaty
i bursy szkolne. Całkowita pula wydatków na zadania w tej sferze wzrosła w ciągu dwóch ostatnich lat
o ponad 10 proc. Można powiedzieć, że wartość zadań w edukacyjnej opiece wychowawczej
zlecanych przez samorząd podmiotom niepublicznym przekroczyła w 2012 r. 6 proc. ogółu wydatków
gmin w tej dziedzinie. Od 2009 roku udział ten utrzymuje się na tym samym poziomie, wcześniej,
między rokiem 2004 a 2006 dynamicznie rósł. Udział dotacji dla organizacji społecznych w całej puli
tych wydatków jest na pierwszy rzut oka bardzo niewielki. Poniżej przedstawiamy podział na różne
formy edukacyjnej opieki wychowawczej z uwzględnieniem udziału jednostek niepublicznych.
Wykres 8. Udział jednostek niepublicznych w wydatkach gmin na różne formy edukacyjnej opieki wychowawczej
w 2012 roku

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych JST.

Największy jest udział w prowadzeniu specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków
rewalidacyjno-wychowawczych (powyżej 80 proc.), stosunkowo znaczący w dziedzinach
przeciwdziałania skutkom patologii, wspomagania rozwoju dziecka, prowadzenia młodzieżowych
domów wychowawczych oraz kolonii i obozów.
Zlecanie w obszarze opieki żłobkowej
W porównaniu do wcześniejszych lat wydatki samorządów na zlecanie tego rodzaju usług
organizacjom zdecydowanie wzrosły – szybciej niż wydatki na funkcjonowanie żłobków ogółem. Tylko
między rokiem 2011 i 2012, ogólna pula środków przekazanych w ramach dotacji żłobkom

prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zwiększyła się ponad
czterokrotnie.
Wykres 9. Wydatki nominalne gmin (lewa strona) i dynamika wydatków rok do roku na przedszkola wg typu.

Źródło: Obliczenia własne na podst. sprawozdań budżetowych JST.

Choć w skali kraju udział wydatków tego rodzaju w całości transferów na opiekę żłobkową jest
niewielki, w niektórych gminach sytuacja przedstawia się zgoła inaczej.
Wykres 10. Udział wydatków gmin na żłobki niepubliczne w całości wydatków na żłobki

Wśród 82 gmin, które deklarowały tego rodzaju wydatki w 2012 roku, możemy wyróżnić dwie
dominujące grupy – takie, dla których stanowiły one jedynie uzupełnienie wydatków ponoszonych
na działalność placówek publicznych oraz takie, które realizowały w ten sposób całość swoich zadań
związanych z opieką żłobkową. Do tej pierwszej grupy należy 29 gmin, w których wydatki na żłobki
niepubliczne stanowiły mniej niż 10 proc. ich ogółu wydatków na żłobki, do drugiej – 36 gmin, w
których dotacje stanowią całość wydatków w tej dziedzinie. Do tej pierwszej grupy należą przede
wszystkim gminy miejskie, ponoszące relatywnie duże koszty związane ze żłobkami, do drugiej zaś,
gminy wiejskie, w których ogół takich wydatków jest relatywnie niski.
Zlecanie w obszarze opieki przedszkolnej

We wrześniu 2012 r. w systemie zarejestrowanych było łącznie 11 615 placówek
przedszkolnych, przy czym ponad 9,8 tys. z nich stanowiły przedszkola, 1,6 tys. – punkty przedszkolne
a 103 – zespoły przedszkolne. 1 223 placówki (10,5 proc. ogółu, w tym 8 proc. przedszkoli, 25 proc.
punktów przedszkolnych i 28 proc. zespołów wychowania przedszkolnego) były prowadzone przez
organizacje pozarządowe. Prawie 2/3 stanowiły wśród nich przedszkola, niemal całą pozostałą 1/3 –
punkty przedszkolne. 616 placówek założyły stowarzyszenia i inne organizacje członkowskie, 390
organizacje wyznaniowe, a 217 fundacje. Organizacje razem wzięte są więc, trzecim pod względem
liczby placówek (po samorządzie i prywatnych przedsiębiorstwach) organizatorem usług
przedszkolnych w kraju. Większą rolę odgrywają na terenach wiejskich – stanowią 13 proc. ogółu
przedszkoli, a w gminach miejsko-wiejskich 12 proc. (w miastach – tylko 8 proc.).
Na podstawie powyższych danych możemy tylko z dużym przybliżeniem zakładać, że do
sektora wędruje ok. 25 proc. środków przeznaczanych na niepubliczne przedszkola w gminach (tyle
jest niepublicznych przedszkoli społecznych wśród ogółu przedszkoli niepublicznych), a więc blisko
250 mln zł (ok. 3 proc. ogółu wydatków gmin na edukację przedszkolną z wyłączeniem oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przy czym trzeba pamiętać, że w tej ogólnej kwocie
ujęte są również wydatki inwestycyjne i inne kategorie kosztów, które organizacje społeczne
prowadzące przedszkola ponoszą samodzielnie).
Warto odnotować, że w ostatnich latach mamy do czynienia ze stałym wzrostem udziału
wydatków samorządów lokalnych na przedszkola niepubliczne w całości ich budżetów na edukację
przedszkolną (z niespełna 5 proc. w roku 2004 do blisko 15 proc. w roku 2012). Jest to pokłosie
opisanego już procesu rozwoju sieci niepublicznych przedszkoli. Roczna dynamika wzrostu wydatków
na tego rodzaju placówki oscyluje w ostatnich latach wokół 125 proc., przy dynamice wydatków na
edukację przedszkolną ogółem na poziomie 110 proc.

Wykres 11. Dynamika wydatków gmin na przedszkola: nominalnie (lewa strona) i rok do roku

Głos ekspertki
Pomimo wzrostu finansowania w obszarze przedszkoli, w tym tych prowadzonych przez
organizacje, poziom „uprzedszkolnienia”, szczególnie na terenach wiejskich, nie jest zadowalający.
Można by to było zmienić gdyby samorządy odważniej przekazywały prowadzenie przedszkoli

organizacjom, co w środowisku wiejskim napotyka na specyficzne trudności związane z niskim
profesjonalizmem organizacji oraz ich niewielkimi zasobami.
Warto podkreślić, że wskaźnik upowszechnienia opieki przedszkolnej ciągle nie wygląda dobrze.
Praktycznie 50 proc. dzieci pięcioletnich na terenach wiejskich nie ma dostępu do przedszkola.
Oznacza to, że w obszarze upowszechnienia opieki przedszkolnej jest jeszcze bardzo dużo do
zrobienia.
(…)Przekazanie zadań w oświacie trzeciemu sektorowi)to rozwiązanie tańsze dla gmin. Jednak gminy
wolą prowadzić edukację samodzielnie niż delegować organizacjom pozarządowym, przynajmniej
takie jest nasze doświadczenie. Myślę, że dzieje się tak z tego powodu, że w środowiskach wiejskich
organizacje pozarządowe są dosyć słabe, faktycznie małe, wolontariackie, Natomiast prowadzenie
przedszkola wymaga profesjonalizmu, i to w każdym zakresie: zarządzania, znajomości prawa, i
panowania nad finansami. Dla organizacji pozarządowych bardzo często to jest zadanie trudne. I
myślę, że to jeden z powodów, dla których gminy nie tak chętnie oddają zadania przedszkolne innym
podmiotom.[Ekspert_15_T.Ogrodzińska]
Jak wynika z danych, organizacje pozarządowe sprawdzają się szczególnie dobrze w
elastycznych formach przedszkolnych i jak podawaliśmy wyżej, prowadzą 25 proc. punktów
przedszkolnych
i 28 proc. zespołów wychowania przedszkolnego.
Zlecanie w obszarze opieki szkolnej
Obecnie, jak wynika z Systemu Informacji Oświatowej, w całej Polsce działa 873 szkół
podstawowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje
wyznaniowe), co stanowi nieco ponad 6 proc. szkół podstawowych ogółem. Czyni to sektor
pozarządowy drugim po samorządzie gminnym dostarczycielem usług w dziedzinie edukacji stopnia
podstawowego. Dwie trzecie szkół społecznych ma status placówek niepublicznych z uprawnieniami
szkoły publicznej, pozostałe to jednostki publiczne. 57 placówek ma status szkół specjalnych. Dane
rejestru REGON pokazują, że każdej „fali” zamknięć szkół samorządowych odpowiadała – znacznie
mniejsza pod względem nominalnej liczby placówek, ale ewidentna – fala rejestracji placówek
prowadzonych przez organizacje. Zwróćmy także uwagę, że począwszy od roku 2005 takich szkół
rokrocznie powstaje mniej więcej tyle samo, co placówek samorządowych.

Wykres 12. Dynamika powstawania społecznych szkół podstawowych na tle szkół samorządowych

Źródło: Obliczenia własne na podstawie REGON wg stanu na 31 grudnia 2011.

Głos eksperta
Szczególne znaczenie ma przekazywanie szkół na terenach wiejskich. Ekspert zwraca uwagę
na pułapkę, jaką jest podejście przez samorząd do sprawy wyłącznie od strony oszczędności
finansowych. W przypadku prowadzenia szkół szczególnie ważna jest współpraca pozafinansowa.
Edukacja szkolna jest kwestią kluczową dla rozwoju społecznego, w sytuacji, kiedy przekazuje
się prowadzenie szkoły podmiotowi innemu niż gmina, powinno iść to w parze z dalszym
zaangażowaniem gminy w edukację; niestety często szkoły prowadzone przez inne podmioty działają
na fali entuzjazmu społecznikowskiego i nie są należycie wspierane finansowo i pozafinansowo przez
samorząd.

1.2.6. Podsumowanie deskresearch
Nawet w wiodących obszarach zadań publicznych, takich jak kultura, edukacja czy pomoc
społeczna udział środków przekazywanych organizacjom w kwocie przeznaczonej na dany obszar
wynosi odpowiednio 2 proc., 6 proc. i 2 proc. – odbiegając wprawdzie w górę od średniej dla
wszystkich obszarów (1,4 proc.), ale ciągle ma niski pułap. Wyjątek stanowi działalność sportowa, w
której przekazuje się organizacjom około 50 proc. środków przeznaczonych na ten obszar.
Organizacje sportowe stanowią jednak kontrowersyjny przypadek wg niektórych ekspertów, dlatego
przy ogólnym portrecie stosowniejsze wydaje się kierowanie danymi dotyczącymi pozostałych
obszarów. Jak widać z powyższego przeglądu danych i literatury oraz z wypowiedzi ekspertów,

obszar przekazywania zadań publicznych w Polsce ma wciąż duży potencjał
rozwojowy, co jest szczególnie widoczne w obszarach takich jak kultura
i pomoc społeczna, w których działa wiele organizacji w sposób nie finansowany
ze środków samorządowych.

