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OPINIA PRAWNA 

 

Zamawiający: 

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych 

 

Przedmiot opinii: 

Przedmiotem opinii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy  jest prawnie możliwa zmiana regulaminów 

otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego, ogłaszanych przez samorządy na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aby dozwolone było przeznaczenie określonej 

części dofinansowania na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej 

zwana „Ustawą”), 

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

3. Ustawa  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

4. Ustawa  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,   

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

  

Odpowiedź: 

W aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe przeznaczenie określonej części dofinansowania z otwartych 

konkursów ofert  organizowanych przez samorządy wyłącznie i bezpośrednio na rozwój instytucjonalny 

organizacji pozarządowych. W każdym przypadku będzie konieczne powiązanie kosztów rozwoju z kosztami 

związanymi z realizacją zadania wskazanego w regulaminie konkursu. 

  

Uzasadnienie: 

 Organizacje pozarządowe oraz inne jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym fundacje i 

stowarzyszenia, stosownie do zapisów art. 5 ust. 1 Ustawy mają zapewnioną możliwość realizacji zadań 

publicznych we współpracy z organami administracji publicznej. Współpraca ta odbywa się na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności (art. 5 ust. 3 

Ustawy). Jedną z najważniejszych form współpracy jest wykonywanie zadań publicznych, zleconych przez 

te organy, wraz z przekazaniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.  Zgodnie z art. 11 

ust. 2 Ustawy wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych przez organizacje odbywają się po 
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przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach szczególnych określonych w art. 11a–11c lub art. 

19a Ustawy. 

 

Zgodnie z art. 16 fundacje i stowarzyszenia, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, 

zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, 

odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, 

sporządzonej z uwzględnieniem art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów Ustawy. Jak wynika 

z art. 221  ust. 1  ustawy o finansach publicznych Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i 

niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu JST dotacje celowe na cele publiczne 

związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych 

zadań. 

Zasadą wpisaną w system finansów publicznych jest powiązanie przekazywanej z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego (JST) dotacji celowej na rzecz jednostek niezaliczonych do sektora finansów 

publicznych z realizacją zadania publicznego.  

Zgodnie z art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie zadań wskazanych w art. 4 Ustawy 

zastosowanie znajdą przepisy tego aktu prawnego. W pozostałym zakresie stosowane będą przepisy 

uchwały organu stanowiącego JST określające tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania 

oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. 

Możliwe jest przeznaczenie określonej puli dofinansowania na rozwój instytucjonalny organizacji 

pozarządowych - ale przy wykazaniu związku kosztów rozwoju instytucjonalnego z realizowanych zadaniem 

oraz przy wykazaniu jego niezbędności do jego realizacji.   Tym samym w ramach dotacji – w tym dotacji z 

otwartych konkursów ofert - mogą finansować tylko te koszty, które są związane z realizacją zadania. Koszty 

biura czy księgowej zaliczają się do tej kategorii, pod warunkiem, że ich skala jest adekwatna do wielkości 

zadania i z nim związana.  

Jak wskazuje Uchwała RIO w Krakowie z 6.4.2016 r., Nr KI-411/122/16: „Przekazanie organizacji 

pożytku publicznego, dotacji celowej tylko i wyłącznie na sfinansowanie wydatku majątkowego – sprzętu 

ogrodowego, pozostaje w sprzeczności z art. 221 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten wyraźnie 

stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku 

mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją 

zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Zatem najpierw 
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musi nastąpić zlecenie zadania publicznego, z zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy, aby w ramach 

tego zadania było możliwe dofinansowanie inwestycji. Zdaniem Kolegium Izby wydatkowanie środków 

budżetu gminy na dotację z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na zakup (…) nie przyczyni się do realizacji 

zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. 

Podkreślić należy, że w aktualnym stanie prawnym brak jest podstawy prawnej do udzielenia dotacji z 

budżetu JST na inwestycję, na rzecz organizacji pozarządowej, jeżeli nie ma to bezpośredniego związku z 

realizacją danego zadania publicznego. Jest możliwe przeznaczenie części dofinansowania od JST na 

rozwój instytucjonalny po jego uzyskaniu i po warunkiem wykazania jego związku z zadanie określonym 

konkursem ale z pewnością w aktualny stanie prawnym nie można wydzielić określony procent 

dofinansowania wyłącznie na rozwój instytucjonalny.  

Należy zauważyć, że powyższe wymagania spowodowały powstanie złożonych rozwiązań. Niektóre 

jednostki samorządowe w ostatnich latach tworzyły otwarte konkursy w całości nakierowane na wspieranie 

działań instytucjonalnych i infrastrukturalnych na rzecz wzmocnienia i rozwoju określonych organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Samorządy poprzez otwarty konkurs  zlecały organizacji pozarządowych realizację zadania w 

postaci rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych. Przykładem takich 

działań są konkursy podjęte na postawie: 

1) Uchwały Nr 2922/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione 

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia 

rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych/podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 

województwie opolskim  

2) Uchwała Nr 3329/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2020r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione 

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia 

rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów 

celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich. 
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W takim przypadku dotacja na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych trafia do adresatów nie 

bezpośrednio poprzez jednostkę samorządową lecz poprzez inną  organizacje pozarządową. Tym samym 

organizacje docelowe nie są beneficjentami środków JST lecz środków innej organizacji. Specyfika tego 

rozwiązania wynika z podstawy zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 33 Ustawy tj. działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a. Jest to 

jedyny mechanizm pozwalający na uzyskanie środków rozwojowych dla  organizacji pozarządowych 

wskazany w ustawie. Jak jednak wskazano wyżej jest to instrument wymagający pośrednictwo innej  

organizacji będącej de facto pierwotny beneficjentem.  

 

Postulaty de lege ferenda 

W aktualnym stanie prawnym i przy uwzględnieniu problemów zasobów organizacji pozarządowych, przy 

uwzględnieniu ich celów i potrzeb w zakresie narzędzi instytucjonalnych zasadnym może być wprowadzenie 

zmian legislacyjnych poprzez:   

 

1) Rozszerzenie   art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych p  ust. 6 

normujący możliwość otrzymania przez podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowania na rozwój 

instytucjonalny i infrastrukturalny wraz  z określeniem: 

a. wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności; 

b. termin wykorzystania dotacji,  

c. tryb kontroli wykonywania zadania; 

d. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; 

e. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,  

albo 

2) Dodanie do art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie ustępu 9 określającego, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać 

dofinansowania na rozwój instytucjonalny i infrastrukturalny wraz  z określeniem: 

a. wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności; 

b. termin wykorzystania dotacji,  

c. tryb kontroli wykonywania zadania; 

d. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; 

e. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,  



5 | S t r o n a  
 

Ponadto w  obu przypadkach ze względu na sprecyzowanie podstawy faktycznej do uzyskani dotacji 

koniecznym będzie dodatnie definicji ustawowej „rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego”. 

Działanie te wydaje się być zasadnym zważywszy, iż obecne dofinansowanie opierające się na dotowaniu 

organizacji w zakresie wskazanym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 33 Ustawy nie wyczerpuje tej kwestii a lista zadań 

stanowi katalogiem zamknięty. To powoduje konieczność zmian legislacyjnych za każdym razem gdy 

zostaną zdefiniowane nowe zadania publiczne aby mogły zostać objęte przepisami i wynikającymi z nich 

możliwościami dotacji.  Lista zadań na przestrzeni lat ewoluuje. Dodawane są kolejne zadania. Przykładowo 

od 2020 r. toczą się prace legislacyjne mające na celu dodanie kolejnego obszaru do katalogu „tworzenie 

warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej”. Tego typu  działania 

legislacyjne jak prowadzone obecnie zawsze będą jednak  jedynie czynnościami doraźnymi i 

automatycznymi. Coraz szerszy katalog art. 4 ust. 1 nie będzie też prawidłowym tworem z punktu widzenia 

techniki prawodawczej. Dodanie innego, bardziej otwartego mechanizmu – jak np. proponowane powyżej – 

pozwoli na bardziej elastyczne działanie samorządów zainteresowanych rozwojem organizacji na swoim 

terenie, jak również ułatwi organizacjom pozarządowym stabilne funkcjonowanie w przestrzeni publicznej i 

społecznej z zachowaniem możliwości kontroli wydatkowania finansów.  

 

Data sporządzenia: 

8 marca 2021 roku 

Sporządził: 

r.rp.  Jakub Biłas  


