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Wybrane informacje dotyczące współpracy lokalnych samorządów z organizacjami 
pozarządowymi  

 

 

 

Informacje ogólne 

Państwo Słowacja Czechy Węgry Polska 

Ludność 5 410 728 10 500 000 9 700 000 38 538 447 
Liczba organizacji 

pozarządowych 51 000 105 000 50 000 83 000 

Miasto  Humenné Kutná Hora Eger Przemyśl 

Ludność  34 080 21 000 57 000 64 728 

Liczba organizacji 
pozarządowych 40 25 300 300 

Czy istnieją jakieś 
rozwiązania prawne 

dotyczące współpracy? 
+ - + + 

Czy istnieją lokalne 
rozwiązania regulujące 

współpracę? 
+ + - + 

Czy można przekazać część 
podatku organizacjom 

pozarządowym? 
3% 2% 1% 1% 
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HUMENNE 

Wsparcie finansowe 
organizacji pozarządowych 

Fundusze  na dotacje są wydzielone w roku kalendarzowym i zatwierdzane 
przez Radę Miasta; ich udzielanie nie może wpłynąć na zadłużanie miasta. 
Dotacje udzielone są głównie na: działalność artystyczną i kulturalną, 
turystykę, edukację, trening, młodzież; kościoły, kwestie zdrowotne, usługi 
społeczne.  
Odbiorca dotacji jest zobowiązany do współfinansowanie 10% kwoty projektu, 
na który została ona przeznaczona. 
Dotacje nie są udzielane partiom i ruchom politycznym oraz koalicjom.   

Współpraca bez użycia 
środków finansowych 

Samorząd zapewnia organizacjom pozarządowym obiekty, które pomogą 
rozwojowi kultury i sportu. Miasto obejmuje również patronat nad różnymi 
wydarzeniami kulturalnymi, zapewniając dostęp do strony internetowej. 

Funkcjonujący model 
współpracy 

Model współpracy oparty jest na zasadach partnerstwa. W zależności od 
natury działań organizacji, samorząd bierze udział we wdrażaniu działalności, 
zapewnia patronat lub zapewnia odpowiednie warunki dla wdrażania działań 
organizacji (zapewnienie terenu/nieruchomości, autoryzacja, wspiera działania 
rekomendacją, zapewnia wsparcie finansowe, itp.) 

KUTNÁ HORA 

Wsparcie finansowe 
organizacji pozarządowych 

W sferze społecznej budżet miejski oddał około 2 miliony Czeskich Koron dla 
niezbędnych i niezastąpionych organizacji pozarządowych, które regularnie 
współpracują w sferze społecznej. Pozostałe 200 000 koron czeskich zostaje 
rozdzielone między innymi  dostawcami usług społecznych przez system 
dofinansowań. 

Współpraca bez użycia 
środków finansowych 

Władze lokalne wspierają organizacje poprzez Plan Społeczny. Dla przykładu: 
stworzenie pięciu grup roboczych, wyszczególnionych ze względu na rodzaj 
ich działalności, które uzyskują pomoc w planowaniu i rozwoju usług oraz w 
różnych kłopotliwych kwestiach.  

Funkcjonujący model 
współpracy 

Współpraca polega na wzajemnym wspieraniu się pięciu grup roboczych, 
których spotkania odbywają się regularnie. 
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EGER 

Wsparcie finansowe 
organizacji pozarządowych 

Każdego roku miasto przeznacza określoną sumę z własnego budżetu na 
wspieranie organizacji pozarządowych. W tym roku suma ta wynosi 5,7 
miliona HUF (forint). O wsparcie finansowe ubiegać można się poprzez 
składanie wniosków, które rozpatrywane są przez organizacje pozarządowe i 
Komisję Szacunkową Funduszu Obywatelskiego, która składa się z członków 
Obywatelskiego Okrągłego Stołu. Co więcej władze miasta wspierają 
działalność Domu Obywatela, który jest miejscem spotkań mieszkańców 
miasta. Władze lokalne pomagają również w celebrowaniu różnego rodzaju 
uroczystości, między innymi dorocznego Święta miasta Eger. W tym roku, 
dzięki propozycji mieszkańców miasta, władze miasta nagrodzą wybraną 
organizację pozarządową lub osobę prywatną, która wykazała się największa 
inicjatywą obywatelską, nagrodą Pro Agria, która jest nagrodą pieniężną. 
Burmistrz miasta może także, w obszarze własnych działań, podjąć decyzję o 
wsparciu poszczególnych organizacji pozarządowych. 

Współpraca bez użycia 
środków finansowych 

Władze lokalne każdego roku zapewniają organizacjom miejsce do organizacji 
i przeprowadzania spotkań. Pomocą służą również radni z Walnego 
Zgromadzenia oraz reprezentant ds. organizacji pozarządowych z władz 
lokalnych, którzy wspierają kontakt między władzami lokalnymi a 
organizacjami pozarządowymi. Organizacje uzyskują również pomoc dzięki 
współpracy miast partnerskich z miastem Eger. 

Funkcjonujący model 
współpracy 

Współpraca między Walnym Zgromadzeniem miasta Eger i sferą publiczną 
jest dobrze znana i  uznawana w całym kraju. Dobrze obrazuje ją bogate życie 
społeczne miasta Eger, w tym na przykład działalność reprezentantów 
organizacji non-profit oraz Obywatelskiego Okrągłego Stołu. Oddzielna sekcja 
młodzieżowa ma również duże pole manewru. Miasto wspiera różnego rodzaju 
inicjatywy obywatelskie bezpośrednimi decyzjami Walnego Zgromadzenia. W 
niektórych przypadkach wspiera działalność fundacji i stowarzyszeń, które 
pomagały wspólnocie lokalnej, poprzez przekazywanie nieruchomości do ich 
użytku. 
Reprezentanci organizacji pozarządowych mogą brać udział w 
postępowaniach przygotowawczych do Walnego Zgromadzenia miasta. Mogą 
wyrażać swoje opinie, zadawać pytania i świadczyć profesjonalnym 
wsparciem. 
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PRZEMYŚL 

Wsparcie finansowe 
organizacji pozarządowych 

Na podstawie przyjętego rocznego programu współpracy ogłaszane są 
konkursy na realizację zadań własnych miasta Przemyśla. W konkursie mogą 
brać udział wszystkie organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) 
oraz organizacje kościelne, jeżeli ich cele statutowe pokrywają się z 
zadaniami.  
Do oceny ofert złożonych w konkursie powołuje się obowiązkowo komisję 
konkursową, w skład której wchodzą urzędnicy oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych (niebiorących udział w konkursie).  
Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta. Po rozstrzygnięciu podpisuje się 
umowę i przekazuje środki finansowe. Realizacja zadania podlega kontroli, a 
po zakończeniu organizacja przedkłada sprawozdanie końcowe.  
W roku 2012 zawarto łącznie 115 umów na kwotę 1,5 mln zł, ponad 2 mln zł 
przekazano w ramach wcześniej zawartych umów. Łącznie dofinansowano 
organizacje na prawie 4 mln zł, co stanowiło 1% wydatków budżetu miasta. 
Dofinansowano zadania z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu, kultury oraz działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.  

Współpraca bez użycia 
środków finansowych 

Wśród wielu form współpracy pozafinansowej można wymienić: 
- współorganizowanie imprez, konferencji i spotkań, 
- udzielanie porad prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji, 
- pomoc przy zakładaniu stowarzyszenia, a w razie konieczności – przy 
likwidacji, 
- przekazywanie nagród i artykułów promocyjnych, 
- utworzenie stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji 
Pozarządowych, którego zadaniem jest realizowanie polityki miasta w zakresie 
współpracy z organizacjami,  
- bezpłatne udostępnianie sal narad Urzędu organizacjom,  
- wynajmowanie lokali dla organizacji na preferencyjnych warunkach, 
- prowadzenie na stronie internetowej działu dla organizacji – każda 
organizacja może zamieści informację o swojej działalności, 
- udzielanie referencji, 
- zgłaszanie wybranych organizacji do krajowych konkursów, 
 - prowadzenie i obsługa różnych rad i zespołów zadaniowych,  
- organizowanie szkoleń  w celu podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji, 
- promowanie wśród mieszkańców przekazywanie 1% podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego. 

Funkcjonujący model 
współpracy 

Dotychczasowa współpraca pomiędzy władzami miasta Przemyśla z 
organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze 
finansowym i pozafinansowym. Do pierwszej grupy zaliczymy 
dofinansowywanie realizacji zadań, natomiast do drugiej grupy należy to 
wszystko, co bezpośrednio nie wymaga angażowania środków finansowych, 
lecz służy wzmocnieniu partnerstwa i zbudowaniu stabilnego systemu 
współpracy. 

Istotne miejsce w systemie współpracy zajmują Miejska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego oraz Miejska Rada Sportu, które pełnią funkcje 
opiniujące i doradcze.  

Ważnym elementem współpracy jest prowadzony na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego dział dla organizacji. Można tam znaleźć m.in. aktualny 
wykaz organizacji, wszystkie dokumenty regulujące kwestie współpracy, 
informacje o ogłaszanych konkursach na realizację zadań.  


