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Szanowni Państwo!

Innowacje są w dobie gospodarki opartej na wiedzy niezwykle istotnym czynnikiem konkurencyjności 
i rozwoju zarówno przedsiębiorstw, jak i sfery społecznej. Jednocześnie sprawne i nowoczesne instytu-
cje sektora społecznego, w tym podmioty ekonomii społecznej czy organizacje pozarządowe, są ważnym 
partnerem administracji w realizacji zadań publicznych, zarówno na poziomie centralnym jak i samo-
rządowym. Efektywna współpraca międzysektorowa w wykonywaniu tych zadań jest możliwa jedynie 
przy zapewnieniu tym podmiotom wszechstronnego i systemowego wsparcia w wymiarze finansowym 
i pozafinansowym. Fundamentem prowadzonej dotychczas polityki wzmacniania podmiotów ekonomii 
społecznej (PES) na poziomie krajowym była pomoc w tworzeniu nowych instytucji w tym obszarze 
i wspieraniu ich działania w pierwszym okresie funkcjonowania. Tymczasem, aby ekonomia społeczna 
mogła skutecznie przyczyniać się do poprawy jakości życia ludności, wzmacniania potencjału społecz-
ności i budowania kapitału społecznego, konieczne jest jej włączenie do nurtu tworzonych polityk pu-
blicznych na poziomie lokalnym, a także tworzenie innowacyjnych narzędzi wspomagających jej rozwój 
w ujęciu długofalowym.

Cel taki przyświecał pomysłodawcom, twórcom i realizatorom projektu „TORO – w poszukiwaniu sku-
tecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Połączone siły przedstawicieli środowisk: 
publicznego, prywatnego i społecznego doprowadziły do powstania założeń, a później realizacji zinte-
growanego systemu wsparcia warszawskich podmiotów ekonomii społecznej, który w dłuższej perspek-
tywie przyczyni się do zwiększenia trwałości i wzmocnienia potencjału PES działających na rzecz spo-
łeczności lokalnych.

Publikacja, którą Państwu przekazujemy, jest ukoronowaniem ponad dwuletnich wysiłków przedstawi-
cieli samorządu warszawskiego, partnerów projektu oraz organizacji pozarządowych zmierzających do 
poprawy sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w Warszawie. 
Serdecznie zapraszam do lektury.

                                                     
                                                                      Włodzimierz Paszyński
                             Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Słowo wstępne
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Przekazana w Państwa ręce publikacja ma za zadanie przybliżyć rezultaty działań, zrealizowanych przez 
miasto stołeczne Warszawę w wielosektorowym partnerstwie z podmiotami prywatnymi i społecznymi 
w ramach unijnego projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii 
społecznej”.

W części pierwszej prezentujemy wyniki badań, które zostały wykonane w ramach projektu „TORO”, stano-
wiące diagnozę sytuacji instytucji ekonomii społecznej, działających na obszarze Warszawy i województwa 
mazowieckiego. 

Część druga służy przedstawieniu powstałych w wyniku tej diagnozy innowacyjnych produktów wsparcia 
tych podmiotów przez warszawski samorząd: Instrumentu Finansowego, Systemu Monitoringu Realizo-
wanych Przedsięwzięć, Wieloletniego Programu Współpracy miasta stołecznego Warszawy z Podmio-
tami Ekonomii Społecznej oraz Mechanizmu Wsparcia. 

W związku z realizacją projektu „TORO” przyjęto bowiem założenie, iż zapewnienie trwałości rozwiązań 
w zakresie ekonomii społecznej i podnoszenie skuteczności działania PES jest możliwe poprzez inno-
wacyjne podejście do zagadnienia relacji partnerstwa publiczno-społecznego. Koncepcja ta uwzględ-
nia wykorzystanie już funkcjonujących narzędzi i instrumentów oraz stworzenie nowych mechanizmów, 
umożliwiających kompleksowe rozwiązanie problemów podmiotów ekonomii społecznej oraz poprawę 
ich funkcjonowania w kontekście współpracy z samorządem warszawskim.

Innowacyjność podejścia do powyższych kwestii to także zaangażowanie w proces przygotowania 
i wdrożenia przedstawionych w niniejszej publikacji produktów przedstawicieli wszystkich sektorów ży-
cia społeczno-gospodarczego. Prawidłowa, a przede wszystkim odpowiadająca potrzebom podmiotów 
ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych realizacja projektu nie byłaby możliwa bez działań 
i wsparcia, udzielonego miastu stołecznemu Warszawie przez Partnerów projektu – przedsiębiorstwo, 
instytucje finansowe oraz organizacje społeczne krajowe i zagraniczne: WYG International Sp. z o.o., 
Fundację Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Wspólnotę 
Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Oby-
watelskich Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz EUROSOZIAL - Parytetowe Stowarzyszenie 

Wprowadzenie  



Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej. Należy podkreślić, że tylko dzięki zaangażowaniu oraz 
profesjonalizmowi wszystkich Partnerów projektu możliwa była sprawna i efektywna realizacja za-
łożonych w projekcie działań i osiągnięcie rezultatów, za co serdecznie dziękuję. Kierowanie pracami 
Komitetu Sterującego, składającego się z tak znamienitych przedstawicieli tak różnorodnych instytucji 
było dla mnie dużym wyzwaniem, ale także przyjemnością.

Niniejsza publikacja skierowana jest przede wszystkim do podmiotów sektora pozarządowego, które 
chcemy zachęcić do korzystania z wypracowanych w projekcie produktów. Zależy nam jednak również 
na tym, aby stanowiła ona rodzaj przewodnika dla wszystkich instytucji zainteresowanych wsparciem 
i rozwojem ekonomii społecznej oraz pozwoliła na implementację zaproponowanych rozwiązań przez 
inne samorządy oraz instytucje finansowe w Polsce.

Mam nadzieję, że efekty naszej pracy uznacie Państwo za wartościowe. Życzę Państwu owocnej lektury.

                                                                                             

                                                                                                                                 Tomasz Pactwa
                                                                                                           Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych

        Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
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O projekcie  

Projekt „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej” miał na 
celu zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz 
społeczności lokalnych, poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia za-
pewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych. 
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2012 roku i będzie trwała do 30 czerwca 2013 roku.

Liderem projektu TORO był Urząd m.st. Warszawy, a partnerami Fundacja Gospodarcza im. Karola Mar-
cinkowskiego z Ciechanowa, WYG International Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska, Polsko-Amerykań-
ski Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Socjalnej oraz  Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. 

Wartość całkowita projektu: 1 658 380,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 658 380,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: 
VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.4 Projekty innowacyjne
Okres realizacji: 01.01.2011 — 30.06.2013
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa

W toku realizacji, projekt miał również doprowadzić do integracji działań jednostek samorządu teryto-
rialnego i instytucji ekonomii społecznej oraz usprawnić procedury umożliwiające wspólną realizację 
zadań. Ponadto miał wypracować innowacyjne rozwiązania zwiększające elastyczność finansową insty-
tucji ekonomii społecznej, między innymi poprzez usprawnienie procedur, które umożliwiają wspólną 
realizację zadań, oraz poprawę kompetencji kadr tych instytucji. 

Projekt miał w rezultacie doprowadzić do zwiększenia trwałości i stabilności Podmiotów Ekonomii Spo-
łecznej (PES), poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie następujących produktów projektu:
• Instrument Finansowy, w postaci systemu pożyczkowo-poręczeniowego, wspierającego płynność fi-
nansową Instytucji Ekonomii Społecznej (PRODUKT I)
• System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć, dotyczący realizacji zadań publicznych, ze zin-
tegrowaną bazą danych o Instytucjach Ekonomii Społecznej i ich udziale w konkursach i przetargach 
z różnych źródeł publicznych (PRODUKT II)
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• Wieloletni Program Współpracy z Instytucjami Ekonomii Społecznej (IES), wprowadzający wielolet-
nie plany finansowe i wspólne procedury podstawowych kierunków działania (PRODUKT III)
• Mechanizm Wsparcia Instytucji Ekonomii Społecznej, w prowadzeniu działalności pożytku publiczne-
go, tak aby działania podmiotów łączyły w sobie stabilność finansowania zarówno w wymiarze gospodar-
czym, jak i działalności pożytku publicznego (PRODUKT IV)

Więcej informacji o założeniach projektu TORO oraz pełne wersje elektroniczne raportów i wypracowa-
nych produktów projektu, dostępnych jest na stronie: 
http://ngo.um.warszawa.pl/ekonomia-spoleczna-i-projekt-toro/informacje-o-projekcie
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Badania 
i raporty
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W trakcie realizacji projektu TORO, wśród przedstawicieli Instytucji Ekonomii Społecznej i pracowni-
ków Urzędu m.st. Warszawy współpracujących z instytucjami ekonomii społecznej w obszarze pomocy 
społecznej i aktywnej integracji,  oraz wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych z Warszawy 
i Mazowsza, uczestniczących w konsultacjach i upowszechnianiu czterech Produktów projektu, przepro-
wadzono szereg badań i wywiadów tematycznych. Za realizację badań odpowiadali przede wszystkim 
partnerzy projektu: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, WYG International, Fundacja Gospodarcza im. 
Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. Badania 
miały na celu ukazać kondycję sektora pozarządowego w Warszawie, charakter współpracy sektora po-
zarządowego i samorządowego, a także możliwości finansowania organizacji pozarządowych. W oparciu 
o wyniki badań i rezultaty prowadzonych dyskusji, zatrudnieni w projekcie eksperci opracowali sześć 
raportów:

1. Badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego (IF) dla organizacji pozarządowych i instytucji 
ekonomii społecznej, autorstwa Magdaleny Wolińskiej oraz Tomasza Schimanka. 

2. Badanie dotyczące sytuacji prawnej w zakresie wspierania działalności organizacji pozarządowych 
i instytucji ekonomii społecznej, autorstwa  Adrianny Niedoszewskiej, Magdalena Wolińska, Simon’a Ro-
berts’a i Tomasza Schimanka. 

3. Bariery w rozwoju warszawskich organizacji pozarządowych. Punkt widzenia kadry organizacji oraz 
współpracujących z nimi urzędników, pod redakcją naukową Witolda Klausa i Aleksandry Winiarskiej.

4. Obszary działań i interwencji stycznych dla jednostek samorządu terytorialnego i instytucji ekonomii 
społecznej (organizacji pozarządowych) , pod redakcją dr Magdaleny Arczewskiej.

5. Badanie kompetencji zawodowych pracowników i współpracowników warszawskich organizacji poza-
rządowych/instytucji ekonomii społecznej, pod redakcją firmy Acana Aneta Rogowska Szkolenia i do-
radztwo. 

6. Stan i perspektywy rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu z wyłączeniem aglomeracji warszaw-
skiej, pod redakcją Witolda Klausa i Aleksandry Winiarskiej.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań, ich pełna treść do-
stępna jest w wersji elektronicznej na stronie projektu TORO: http://ngo.um.warszawa.pl/raporty



Przedstawienie 
najważniejszych 
wniosków z badań

Badanie możliwości 
stworzenia Instrumentu 
Finansowego (IF) dla 
organizacji pozarządowych 
(NGO) i instytucji ekonomii 
społecznej (IES)



Cel:
• zbadanie dostępnej oferty finansowego wsparcia zwrotnego skierowanej do organizacji pozarządo-
wych i instytucji ekonomii społecznej na Mazowszu, 
• zebranie dotychczasowych doświadczeń organizacji otrzymujących dotacje od m.st. Warszawy w ko-
rzystaniu z pożyczek, poręczeń,
• diagnoza oczekiwań organizacji w zakresie „idealnego” kredytu. 

Narzędzia badawcze: 
• analiza danych zastanych (dokumentów dotyczących dostępnej oferty instytucji finansowych)
• indywidualne wywiady pogłębione

W okresie styczeń – maj 2011 roku, w badaniu wzięło udział 16 wybranych organizacji pozarządowych: 
Banki Żywności SOS, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacja „Emeryt”, Funda-
cja „Pro Bono Pl”, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, Fundacja Świat 
na tak, Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami, Powiślańska Fundacja Społeczna, Stowarzysze-
nie „Otwarte Drzwi”, Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Stowarzyszenie Komuna Otwock, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Stowarzyszenie Teatralne Remus, Towarzystwo Rozwoju Rodziny, 
Warszawskie Towarzystwo Cyklistów; oraz 4 instytucje finansowe: Polsko-Amerykański Fundusz Po-
życzkowy Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO), Bank Ochrony Środowiska, Towarzystwo Inwestycji Spo-
łeczno-Ekonomicznych S.A (TISE), Stowarzyszenie Radomskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Spośród grupy badanych organizacji znaczna większość  (65,7%,) nie podejmowała działalności odpłat-
nej (statutowej lub gospodarczej). Spośród tych, które pobierały opłaty większość przedkładała prowa-
dzenie działalności statutowej odpłatnej nad działalność gospodarczą. Badanie pokazało, że zaledwie 
około 10% badanych organizacji warszawskich prowadzi lub prowadziła działalność gospodarczą –  co 
przekłada się także na praktykę funkcjonowania warszawskich NGO.

W trakcie realizacji badania okazało się, że wiedza na temat dostępnych instrumentów zwrotnych jest 
wśród dużej części organizacji albo żadna, albo ogranicza się do stwierdzeń, typu „kredyty są niedostęp-
ne dla organizacji” lub „kredyty za drogie”. Organizacje z tej grupy zarówno nie korzystały z kredytów 
czy też pożyczek, jak i z reguły nigdy nie poszukiwały takich rozwiązań, obawiając się ryzyka związanego 
z zaciąganiem zobowiązań.

Należy jednak podkreślić, że oferta finansowych instrumentów zwrotnych adresowanych do NGO i IES 
działających na Mazowszu jest bardzo ograniczona. Poza dwoma instytucjami oferującymi pożyczki, 
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w tym jedną oferującą dodatkowo gwarancje finansowe1  oraz bankiem dostosowującym warunki zakła-
dania i prowadzenia rachunku do potrzeb organizacji pozarządowych2  – nie ma innych ofert skierowa-
nych do organizacji pozarządowych czy też Instytucji Ekonomii Społecznej.

Większość dotychczas udzielonych organizacjom pożyczek miała charakter pomostowy, na konkretne 
projekty finansowane najczęściej z funduszy europejskich – ponieważ w takim przypadku ryzyko spłaty 
pożyczki z perspektywy instytucji finansowej jest mniejsze. 

Istotne znaczenie dla rozwoju rynku kredytowego ma finansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych, 
poprzez pojawienie się możliwości kredytowania projektów z innych, stabilnych źródeł finansowania, na 
przykład dużych samorządów lokalnych. Na dużym rynku warszawskim, Miasto z pewnością może być 
dla części organizacji taką alternatywą. 

Jak wynika z badań, oferta kredytów czy pożyczek powinna być zróżnicowana tak, jak zróżnicowana jest 
sytuacja organizacji potencjalnie zainteresowanych ich uzyskaniem. Największy popyt będzie z pew-
nością na kredyty tanie, o stosunkowo niskiej wartości (20-50 tysięcy złotych), co łatwo można wytłu-
maczyć faktem, że większość organizacji nie dysponuje stałym majątkiem, a ich roczne przychody nie 
są wysokie.  Podstawową barierą w korzystaniu przez organizacje z instrumentów zwrotnych jest ich 
koszt. Poza tym organizacje mają dość ograniczoną wiedzę dotyczącą nie tyle rynku kredytowego, ile 
zarządzania finansami organizacji. Przeszkodą z tego punktu widzenia nie jest samo wzięcie kredytu, ile 
możliwość jego terminowej spłaty. 

Badanie wykazało więc potrzebę dostosowania ofert finansowania działalności statutowej pożytku pu-
blicznego do potrzeb organizacji i ich ograniczonych możliwości spłaty zobowiązań z działalności statu-
towej. Oferta przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej organizacji pozarządowych i IES 
nie powinna w sposób istotny odbiegać od oferty dla małych i średnich przedsiębiorców. Różnica powinna 
polegać na tym, że instytucja finansowa powinna rozumieć, na czym polega działalność tego typu pod-
miotów, a także zaoferować wsparcie doradcze w uzyskaniu kredytu, bowiem organizacje i IES, w prze-
ciwieństwie do małych i średnich przedsiębiorców, takiego wsparcia nie uzyskują w innych miejscach.
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1. Działający od ponad 12 lat Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich oraz obecna nieco ponad rok na 
rynku, oferta Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
2. Bank Ochrony Środowiska



Wnioski z badania

Potencjalny zwrotny instrument finansowy, skierowany do organizacji pozarządowych i IES, powinien 
obejmować zestaw kilku instrumentów dostosowanych do różnych potrzeb klientów. Wydaje się, że in-
strumenty zwrotne powinny dotyczyć wyłącznie lub przede wszystkim finansowania działalności statu-
towej organizacji pozarządowych, a nie działalności gospodarczej. Wynika to z kilku przesłanek: 
• niewielka liczba warszawskich organizacji prowadzących działalność gospodarczą czy też innych IES 
w stosunku do ogólnej liczby podmiotów non-profit;
• źródła finansowania wspierające działalność organizacji finansują wyłącznie działalność statutową; 
• wsparcie zwrotne działalności gospodarczej – wedle samych organizacji – powinno odbywać się na 
podobnych zasadach, jak wsparcie innych przedsiębiorców, powinny więc oferować je instytucje obsłu-
gujące małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Dodatkowych argumentów na rzecz takiego podejścia dostarczyło również badania sytuacji prawnej. 
Możliwość finansowego wsparcia działalności gospodarczej organizacji pozarządowych lub Instytucji 
Ekonomii Społecznej ze strony samorządów lokalnych nie jest precyzyjnie i jasno określone w istnieją-
cym prawie, stąd też samorządy takiego wsparcia nie udzielają. 

Jeśli zapadnie decyzja o uruchomieniu wspomnianych wyżej instrumentów finansowania, konieczne bę-
dzie ich monitorowanie pod kątem zainteresowania ze strony organizacji i IES oraz  weryfikacja celem 
wprowadzania zmian i dostosowań do potrzeb i możliwości potencjalnych klientów. 
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Badanie dotyczące sytuacji 
prawnej w zakresie wspiera-
nia działalności organizacji 
pozarządowych i instytucji 
ekonomii społecznej

Przedstawienie 
najważniejszych 
wniosków z badań
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Cel:
• zbadanie zapisów prawa krajowego polskiego, prawa lokalnego m. st. Warszawy oraz prawa europej-
skiego w zakresie wspierania działalności organizacji pozarządowych i Instytucji Ekonomii Społecznej;
• pozyskanie informacji o tym, jak przedstawiciele trzeciego sektora oceniają współpracę w zakresie 
działalności pożytku publicznego z m. st. Warszawa;
• ustalenie poziomu wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat przepisów prawa, któ-
re określają zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz stanowią podstawy dla zasad 
współpracy samorządu miejskiego z trzecim sektorem.

Narzędzia badawcze:
• analiza obowiązujących aktów prawnych, opracowań dotyczących ich praktycznego stosowania oraz 
raportów i wyników badań dotyczących działalności organizacji trzeciego sektora i ich relacji z sektorem 
publicznym;
• analiza porównawcza sytuacji prawnej w badanym obszarze w Polsce i wybranych krajach Unii Euro-
pejskiej – Anglii i Węgier.3   
• 11 indywidualnych wywiadów pogłębionych w celu uzyskania dodatkowej i pogłębionej wiedzy o ewentu-
alnych praktycznych barierach związanych ze stosowaniem prawa krajowego i lokalnego w Warszawie.

W okresie styczeń – maj 2011 roku, wybranych 11 organizacji pozarządowych, zróżnicowanych pod wzglę-
dem obszarów działania, skali i form prowadzonej działalności, wzięło udział w stanowiących część ba-
dania wywiadach pogłębionych. Wybranymi instytucjami były: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, 
Fundacja Ave, Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, Fundacja Civis Polonus, Fundacja Drabina Rozwoju, 
Komitet Ochrony Praw Dziecka, Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Stowarzyszenie „Dom 
Tańca”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ogni-
sko TKKF Chomiczówka, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.

W badaniu uwzględniono kilka kwestii dotyczących współpracy i wsparcia działalności pożytku publicz-
nego ze strony sektora publicznego, jak również wspierania działalności gospodarczej służącej celom 
pożytku publicznego. W trakcie badania określono z kim, w jakich obszarach, formach i na jakich wa-
runkach może współpracować samorząd a jakie ograniczenia w tym zakresie występują najczęściej. 

3. Analiza sytuacji prawnej w badanym obszarze –  z wyjątkiem sfery pomocy publicznej – nie jest regulowana na poziomie unij-
nym, a każdy z krajów członkowskich ma własne, często wypracowywane przez dziesiątki lat regulacje prawne i praktykę ich 
stosowania. Analiza prawna na poziomie unijnym jest zatem niemożliwa, stąd uznano, że należy przeanalizować rozwiązania 
prawne w dwóch różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wybór padł na Anglię, która znajduje się w czołówce krajów 
unijnych stosujących innowacyjne formy współpracy samorządów z partnerami społecznymi. Jako drugi kraj wybrano Węgry, 
z powodu wielu podobieństw do sytuacji w Polsce, a także z uwagi na nowatorskie rozwiązania stosowane w tym kraju w zakresie 
pożytku publicznego. Uzupełnieniem wiedzy o rozwiązaniach zagranicznych był raport dotyczący Niemiec.
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Należy dodać, że opisano przy tym dobre praktyki oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie współpracy 
i udzielania wsparcia. 

W odniesieniu do zapisów prawa krajowego, głównie ustawy o działalności pożytku publicznego, istnie-
ją dość dobre podstawy dla rozwoju współpracy samorządów z organizacjami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego w formie działalności niekomercyjnej. Ustawa zapewnia podstawy prawne dla 
rozwijania różnych form współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi, zarówno 
w wymiarze finansowym, jak i niefinansowym. Podkreślały to również badane organizacje pozarządo-
we, choć należy zwrócić uwagę, że znajomość przez organizacje szczegółowych rozwiązań zawartych 
w ustawie jest dość ograniczona.

Na podstawie przeprowadzonego badania widać, że tak dla NGO, jak i samorządów lokalnych, w praktyce 
najistotniejsza jest współpraca finansowa. Z tego względu, istniejące konkursowe procedury zlecania 
zadań publicznych zostały przez organizacje ocenione pozytywnie, jednak przy jednoczesnym wskaza-
niu, że w praktyce samorządy zbyt rzadko wykorzystują możliwości dawane im przez ustawę –  przede 
wszystkim w zakresie możliwości zawierania dłuższych umów z organizacjami na realizację zadań pu-
blicznych.

Trzeba przypomnieć, że nowelizacja ustawy z roku 2010, wprowadziła szereg rozwiązań (np. inicjatywa 
lokalna czy też centra wsparcia organizacji pozarządowych), które mogą być wykorzystywane przez sa-
morządy i organizacje, a które trudno na razie oceniać pod względem użyteczności z uwagi na stosunko-
wo krótki czas ich stosowania w praktyce. Podstawowym mankamentem rozwiązań zawartych w usta-
wie o działalności pożytku publicznego jest brak jasnych i jednoznacznych rozstrzygnięć dotyczących 
wsparcia działalności pożytku publicznego prowadzonej w ramach działalności gospodarczej. Brak ta-
kich regulacji jest z pewnością jedną z przyczyn tego, że podmioty publiczne, w tym samorządy lokalne, 
nie podejmują działań służących wsparciu instytucji ekonomii społecznej, a z drugiej strony organizacje 
pozarządowe niechętnie podejmują działalność gospodarczą.

Jeżeli chodzi o prawo lokalne m. st. Warszawy, czyli Program Współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi, to zawiera on możliwości współpracy finansowej i niefinansowej, uwzględnione w zapisach Usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wprowadza jednak obok tego zupełnie nowe 
elementy, np. dofinansowanie wkładów własnych projektów finansowanych ze środków pozabudżeto-
wych czy też rozbudowany mechanizm dialogu oparty o Forum Dialogu Społecznego i Komisje Dialogu 
Społecznego.
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Badanie wykazało ponadto, że organizacje pozarządowe są zainteresowane pozyskiwaniem lokali od 
Miasta na zasadach preferencyjnych. Co ważne, w trakcie analizy badawczej okazało się, że dotychczas 
nie ma sprecyzowanej polityki Miasta dotyczącej współpracy z organizacjami w zakresie prowadzonej 
przez nie działalności gospodarczej. Miasto nie stosowało dotychczas np. klauzul społecznych w zamó-
wieniach publicznych. Kilka działań w tym zakresie zapisanych zostało natomiast w Społecznej Strategii 
Warszawy. Badane organizacje nie miały żadnych pomysłów na temat tego, jak taka polityka Miasta 
mogłaby wyglądać, gdyż ogólnie wiedza na temat działalności gospodarczej i ekonomii społecznej jest 
wśród badanych niewielka.

Jeżeli chodzi o rozwiązania prawne stosowane w Anglii i na Węgrzech, to warto przede wszystkim za-
uważyć, że w jednym i drugim przypadku ciężar współpracy finansowej z NGO prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego przerzucony jest wyraźnie na administrację centralną. Samorządy dysponują w tym 
zakresie ograniczonymi środkami, stąd ich współpraca z organizacjami pozarządowymi polega przede 
wszystkim na współpracy niefinansowej i rozwijaniu dialogu obywatelskiego. W tym zakresie angielskie 
„compats”, czy węgierskie „okrągłe stoły” mogą stanowić dobrą praktykę działania.

Na Węgrzech i w Anglii nie ma także specjalnych preferencji dla instytucji ekonomii społecznej, choć nie-
wątpliwie rozwiązania angielskie sprzyjają rozwojowi tych podmiotów, które mogą ubiegać się o status 
„charity” i wtedy korzystać ze specjalnych uprawnień. Podobnie w przypadku spółdzielni socjalnych na 
Węgrzech, których przywileje związane ze statusem pożytku publicznego są jednak znacznie mniejsze 
niż w Anglii. Charakterystyczne jest, że spółdzielnie socjalne na Węgrzech zaczęły powstawać mniej 
więcej w podobnym czasie, jak ich polskie odpowiedniki i wydają się przeżywać podobne problemy jak 
polskie spółdzielnie socjalne.

Na Węgrzech i w Anglii realizowane są rządowe programy wsparcia zarówno dla organizacji pozarzą-
dowych, jak i instytucji ekonomii społecznej, mające charakter bezzwrotny. Na Węgrzech państwo nie 
angażuje się we wsparcie zwrotne, w Anglii natomiast tak. W Anglii funkcjonuje dobrze rozwinięta oferta 
pożyczek, kredytów i poręczeń dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej, którym 
być może warto się bliżej przyjrzeć. Charakterystyczne jest także to, że zarówno węgierskie, jak i angiel-
skie organizacje pozarządowe dotykają podobne problemy do tych, które trapią polski trzeci sektor, np. 
problemy z finansowaniem działalności czy też spełnianiem różnych wymogów sprawozdawczych.

Wnioski z badania

Badanie wykazało konieczność uporządkowania zapisów prawa krajowego w kwestiach związanych 
z działalnością gospodarczą służącą celom pożytku publicznego, działalnością instytucji ekonomii 
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społecznej oraz ich relacjami z samorządami. Obecny stan prawny utrudnia rozwój przedsiębiorczości 
społecznej i skutecznie hamuje zainteresowanie nią zarówno ze strony organizacji pozarządowych, jaki 
i samorządów.

Przedstawiciele Urzędu m. st. Warszawy powinni pochylić się nad zgłaszanymi przez organizacje poza-
rządowe zastrzeżeniami dotyczącymi wdrażania programu współpracy, następnie ocenić na ile mogą 
mieć bardziej powszechny charakter i rozważyć możliwości rozwiązania zidentyfikowanych problemów. 
Co najmniej rozważenia wymaga kwestia wprowadzenia możliwości uzupełniania dokumentów na eta-
pie oceny formalnej (taka możliwość istnieje np. w PO FIO), tym bardziej, że odpada na niej ponad 20% 
ofert. Być może należałoby doprecyzować zapisy dotyczące tego, w jakim czasie organizacje otrzymują 
informacje o rozstrzygnięciu konkursu oraz jaki jest zakres tej informacji. Pozwoliłoby to wyeliminować 
szerokie pole do różnych interpretacji w tym zakresie ze strony urzędników miejskich i organizacji.

Rozważenia wymaga także możliwość podjęcia przez Miasto dodatkowych działań informacyjno-edu-
kacyjnych skierowanych do organizacji w zakresie prawa krajowego i lokalnego, bowiem ich znajomość 
wśród organizacji wydaje się być niewielka. W szczególności dotyczy to prawa lokalnego, które stanowi 
Miasto. Może warto byłoby uwzględnić możliwość przygotowania prostych w odbiorze materiałów infor-
macyjnych opisujących pełne spectrum możliwości współpracy zawarte w Programie.

Co do instytucji ekonomii społecznej, to wydaje się, że dobrym pomysłem byłoby rzetelne rozpoznanie 
przez Miasto, jakim potencjałem (ludzkim, finansowym, rzeczowym) dysponują te podmioty i ile ich fak-
tycznie działa na terenie Warszawy. Umożliwi to racjonalne dostosowanie ewentualnych działań wspie-
rających ze strony Miasta do rzeczywistych potrzeb i możliwości.

Miasto powinno również rozważyć możliwość wdrożenia działań dotyczących ekonomii społecznej za-
wartych w Społecznej Strategii Warszawy. Równie zasadne byłoby stopniowe wdrażanie przez Miasto 
istniejących w procedurze zamówień publicznych klauzul społecznych, z jednoczesnym monitorowa-
niem ich wykorzystania.

Z punktu widzenia rozwiązań, którym warto byłoby przyjrzeć się pod kątem możliwości wykorzysta-
nia ich na rzecz wsparcia współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i Instytucjami Ekonomii 
Społecznej, uwagi wymagają z pewnością angielskie „compats” i węgierskie „okrągłe stoły” oraz in-
strumenty pożyczkowe stosowane w Anglii i węgierskie lokalne fundusze obywatelskie. Warto czerpać 
z dobrych praktyk, przetestowanych już rozwiązań.



Bariery w rozwoju 
warszawskich organi-
zacji pozarządowych. 
Punkt widzenia kadry 
organizacji. 

Przedstawienie 
najważniejszych 
wniosków z badań
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Cel:
• rozpoznanie luk kompetencyjnych kadry zarządzającej IES, w tym braków w zakresie znajomości pra-
wa i umiejętności jego stosowania, korzystania ze środków zewnętrznych, promocji działalności organi-
zacji, wdrażania rozwiązań służących lepszemu zarządzaniu finansami;
• poprawa systemu organizacji pracy, w tym motywowania pracowników i wolontariuszy. 

Narzędzia badawcze:
• wywiady pogłębione z kadrą zarządzającą
• analiza danych zastanych

W badaniu uczestniczyło 25 organizacji pozarządowych „średniej wielkości”4 działających na terenie 
Warszawy, które rozwijają lub w określonych warunkach mogłyby rozwijać różne formy ekonomii spo-
łecznej oraz 6 organizacji infrastrukturalnych, tzn. działających w celu wsparcia III sektora w jego roz-
woju. Badane organizacje infrastrukturalne nie musiały spełniać ww. kryteriów, w obszarze zaintere-
sowań znajdowało się bowiem nie ich funkcjonowanie, ale wiedza i opinie na temat działalności oraz 
barier rozwoju organizacji pozarządowych średniej wielkości. Bezpośrednio w wywiadach uczestniczyli 
przedstawiciele kadry zarządzającej.

Badanie wykazało duże luki kompetencyjne w zakresie zarządzania pracownikami, funkcjonowania sys-
temu motywacji oraz organizacji pracy. Wiele organizacji działania prowadzone są w sposób nieuporząd-
kowany i często intuicyjny – część rozmówców nie miała nawet takiej świadomości, przez innych z kolei 
problem ten jest bagatelizowany. 

Organizacje nierzadko przedkładają nierzadko realizację misji nad tworzenie wewnętrznych struktur, 
zaś wprowadzanie formalnych procedur kojarzy im się z popadaniem w korporacjonizm i z groźbą utraty 
społecznego charakteru działań. Problem istotnych braków w tych obszarach dostrzegają również or-
ganizacje infrastrukturalne. 

Wiele organizacji dostrzegło potrzebę profesjonalizacji swoich działań, choć jednocześnie wyraziło oba-
wę o odejście od idei pracy społecznej. Respondenci narzekali na nakładanie na organizacje nadmier-
nych obciążeń formalnych i prawnych, które ograniczają ich działalność. Podkreślali także, że pozostałe 

4. Na użytek badania zdefiniowano te organizacje jako: osiągające przychód roczny średnio pomiędzy 100 tys. a 1 500 tys. zł; 
zatrudniające co najmniej 2 pracowników etatowych; działające co najmniej dwa lata.
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sektory nie dostrzegają, że praca wykonywana przez organizacje jest istotna oraz przynosi wymierne 
korzyści społecznie, zasługując tym samym na godziwe wynagrodzenie.

W ramach badania cały blok pytań został poświęcony kwestiom zasobów finansowych organizacji oraz 
zasadom prowadzenia księgowości. Zaobserwowane zostały dwa trendy w podejścia do kwestii rozliczeń 
księgowych, jak i do zarządzania finansami. Rozmówcy zgodnie zauważali, że dużą trudnością planowa-
nia finansowego jest w ich przypadku niepewność w zakresie końcowy kształt budżetu. Badani wskazy-
wali również na istotne trudności związane z kosztami amortyzacji sprzętu oraz utrzymania biura. 

W kontekście zarządzania finansami pytano również o opinie na temat zaciągania kredytów i pożyczek. 
Tylko nieliczni rozmówcy mieli doświadczenia w tym zakresie i wówczas współpraca z pożyczkodawcami 
była dobra oceniana raczej pozytywnie. Zdecydowana większość badanych takich kroków nie podejmo-
wała i miała negatywną opinię na ten temat.

Część spośród badanych organizacji miała doświadczenie w prowadzeniu różnych formy działań odpłat-
nych, działalność gospodarczą prowadziło zaś 8 organizacji. Respondenci wymieniali wiele powodów dla 
których zarząd organizacji nie podejmuje decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, najczęściej 
wskazywanymi były:
• obawa, że organizacja utraci wiarygodność, 
• przekonanie [niesłuszne – przyp.red.], że prowadzenie działalności gospodarczej utrudnia uzyskanie 
bądź utrzymanie statusu OPP, 
• konieczność zmiany statutu organizacji, 
• konieczność zdobycia gruntownej wiedzy, prowadzenia wyspecjalizowanej księgowości i sprawozdaw-
czości, 
• brak doświadczenia w prowadzeniu przedsiębiorstwa, 
• problemy z zaplanowaniem przedsięwzięcia i jego promocją, z czym wiąże się również problem moty-
wacji i zysku, 
• wysokie koszty stałe utrzymania działalności gospodarczej, 
• przekonanie o negatywnej opinii administracji publicznej na temat dotowania organizacji prowadzą-
cych działalność gospodarczą.

W trakcie wywiadów poruszone zostały również kwestie promocji i współpracy z mediami. Nie wszy-
scy rozmówcy uważali, że działania ich organizacji potrzebują promocji, wielu wskazywało na problemy 
w swojej współpracy z mediami. Nieliczne organizacje korzystały z usług firm zewnętrznych w zakre-
sie promocji. Niektóre organizacje przyznały, że brakuje im spójnego wizerunku, jednak widzą problem 
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natury etycznej w wydatkowaniu pieniędzy na promocję, zamiast bezpośrednio przeznaczania ich na 
realizację celów statutowych. 

Istotnym elementem wywiadów były kwestie związane z wypełnianiem przez organizacje zobowiązań 
prawnych. Pierwszy wniosek, jaki nasuwał się z analizy wywiadów jest taki, że wielu rozmówców ma po-
czucie zagubienia w przepisach prawa, a także nie orientuje się dostatecznie w zmianach tych przepisów. 
Formalności związane z zatrudnieniem pracowników często prowadzi księgowa, albo zajmuje się nimi 
samodzielnie kadra organizacji (sporządzanie i rozliczanie umów). W kwestii zobowiązań organizacji wo-
bec pracowników część rozmówców przyznała, że zdarzają się okresy przejściowego braku płynności 
finansowej, w których organizacje zalegają z należnym wynagrodzeniem za pracę. 

Problemem w relacjach pracowniczych okazała się również kwestia rozliczania nadgodzin, która 
w przypadku finansowania wynagrodzeń z dotacji jest niemożliwa do uwzględnienia, podobnie jak kwe-
stia diet na wyjazdy służbowe. Z niektórych wywiadów można odnieść wrażenie, że obowiązki praco-
dawcy traktowane są jako niepotrzebna formalność i sprawa drugorzędna wobec podstawowego celu 
działalności, a także idei pracy w sektorze pozarządowym.

W trakcie rozmowy na temat poziomu korzystania z funduszy zewnętrznych, wielu respondentów wska-
zywało na spore trudności związane z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich. 
Część badanych organizacji korzystała ze wsparcia administracji publicznej, przede wszystkim samo-
rządu. Wsparcie to miało charakter zarówno finansowy, jak i pozafinansowy. Wielu rozmówców wypo-
wiadało się o tej współpracy ambiwalentnie bądź negatywnie, zwracając uwagę na poważne trudności, 
które wpływają niekorzystnie na sytuację organizacji. Wśród istotnych problemów, jakie organizacje na-
potykają we współpracy z administracją publiczną (przede wszystkim samorządem), wymieniano:
• krótki czas trwania projektów (do roku) i rozbudowane wymogi sprawozdawcze,
• opóźnienia ze strony instytucji w zakładanych harmonogramach rozstrzygania konkursów oraz wypła-
tach kolejnych transz dotacji,
• zbyt późne informowanie o tym, jakie projekty będą realizowane w danym roku oraz o zmianach w zasa-
dach wnioskowania, 
• rozbieżność wymogów przy rozliczaniu dotacji pomiędzy różnymi dzielnicami i biurami urzędu, a nawet 
ich sprzeczność z obowiązującym prawem, 
• zbyt małą elastyczność w kwestii przesuwania środków w ramach założonego na wstępie kosztorysu 
projektu,
• problem przyznawania środków w kwocie mniejszej niż wnioskowana, 
• wybiórcze rozdawanie środków na dotacje, kilku wybranym organizacjom, 
• zbyt małą ilość środków samorządu przeznaczanych na działalność organizacyjną i rozwój organizacji. 
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Rozmówcy dostrzegali również dużą rolę Miasta w wymianie wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy orga-
nizacjami pozarządowymi a mieszkańcami, a także w tworzeniu jasnej, spójnej i długofalowej strategii 
oraz monitorowaniu efektów działań organizacji pozarządowych. Sygnalizowali ponadto potrzebę nawią-
zywania partnerstw publiczno–społeczno–prywatnych.

Z przeprowadzonego badania luk kompetencyjnych kadry średniej wielkości warszawskich organizacji 
pozarządowych wynikało, że duża części tych organizacji ma istotne braki wiedzy i umiejętności w zakre-
sie m.in. zarządzania zespołem, finansami czy wypełniania zobowiązań prawnych. Większość spośród 
badanych organizacji deklarowała, że korzysta z rozmaitych szkoleń organizowanych zarówno przez 
organizacje infrastrukturalne, jak i instytucje publiczne. Wiedzę o ofercie szkoleniowej kadra czerpie 
przede wszystkim z portalu ngo.pl oraz od organizacji infrastrukturalnych. Pracownicy organizacji naj-
częściej dokształcają się w zakresie księgowości, pisania wniosków i rozliczania dotacji, kwestii praw-
nych związanych z działalnością organizacji pozarządowych, a także fundraisingu, zarządzania pracą 
wolontariuszy, a niekiedy też współpracy z mediami. Część osób uczestniczy również w szkoleniach 
merytorycznych, związanych ściśle z profilem działalności danej organizacji.

Rozmówcy mówili, że cenniejsza od teoretycznych szkoleń jest możliwość zdobycia praktycznego do-
świadczenia i konkretnych informacji, a przede wszystkim nawiązanie kontaktów – zarówno ze specja-
listami, jak i innymi organizacjami zajmującymi się danym tematem, możliwość wymiany doświadczeń 
zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Wiele osób wskazało przy tym, że bardziej 
przydatne od szkoleń byłoby doradztwo i bezpośrednie konsultacje jak rozwiązywać konkretne problemy 
– szczególnie w kwestiach finansowych i prawnych.



Bariery w rozwoju warszawskich 
organizacji pozarządowych. Punkt 
widzenia pracowników biur Urzędu 
Miasta Stołecznego Warszawy

Przedstawienie 
najważniejszych 
wniosków z badań



Cel:
• zbadanie, jak pracownicy Urzędu m.st. Warszawy postrzegają współpracujące z nimi organizacje po-
zarządowe

Narzędzia badawcze:
• analiza dokumentacji ze współpracy międzysektorowej Urzędu m.st. Warszawy
• wywiady pogłębione 

W ramach projektu, od połowy kwietnia, do początków czerwca 2011 roku zostały przeprowadzone 34 
wywiady z 38 osobami na stanowiskach kierowniczych (dyrektorzy biur, kierownicy wydziałów, dyrekto-
rzy OPS-ów), jak również podstawowych stanowiskach urzędniczych w biurze Urzędu m.st. Warszawy. 
Kluczowym aspektem w doborze osób do badania była ich codzienna współpraca z organizacjami poza-
rządowymi w ramach wykonywanych przez nie obowiązków służbowych. 

Współpraca finansowa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi odbywała się na pod-
stawie obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie oraz corocznie przyjmowanej przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwale w spra-
wie Programu Współpracy m. st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.5 W związku z powyższym 
podstawową formą tej współpracy było udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych.6 Ta forma 
współpracy była przeważnie dobrze oceniana przez respondentów ze względu na swoją przejrzystość 
oraz zasadę konkurencyjności.

W ramach udzielanych organizacjom przez Miasto dotacji, w okresie badania podstawową formą było 
wsparcie zadania, oznaczające dofinansowanie jego realizacji w określonym stopniu, który waha się od 
80 aż do 95% wartości zadania. Pozostałe środki organizacje muszą pokrywać z innych źródeł lub z pra-
cy wolontariuszy (tzw. wkład własny). Finansowanie projektów w formie powierzenia realizacji zadania, 
a więc sfinansowania go w całości, należało do wyjątków. Powodem takiej praktyki była wedle badanych 
niewystarczająca wysokość środków na współpracę z organizacjami. 

5. Uchwała ta od wielu lat w swojej podstawowej strukturze pozostaje w zasadzie taka sama. W kolejnych latach widać ewolucję 
zasad współpracy, wprowadzanie rozwiązań uszczegóławiających lub rozwiązujących pojawiające się problemy. W 2010 roku 
uchwała została dostosowana do przepisów znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
6. Choć jeden z respondentów wskazał, iż prowadzenie współpracy finansowej nie jest naszym zadaniem priorytetowym. To są 
działania ponadpodstawowe [PS3]. Nie widział on ani możliwości, ani celowości prowadzenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
tej formy współpracy z organizacjami. Był to jednak wyjątek.
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Większość umów dotacyjnych była zawierana na okres roku lub krótszy. Niewielka skala zawieranych 
umów wieloletnich była jedną z barier w rozwoju organizacji, jakie wskazywali urzędnicy, powodującą 
kłopoty finansowe organizacji pozarządowych. 

Z wywiadów wynikało, iż kwestia kwalifikowalności określonych kosztów jest szczególnie problematycz-
na. W tym zakresie różnice pomiędzy poszczególnymi jednostkami stołecznego samorządu były znaczne. 
Największe kontrowersje wzbudzało dofinansowanie kosztów administracyjnych prowadzonych działań, 
a więc wynagrodzenia koordynatora czy księgowej oraz wynajmu i utrzymania pomieszczeń. Z drugiej 
strony, powszechne zarzuty wobec organizacji, wymieniane praktycznie przez wszystkich rozmówców, 
dotyczyły niewłaściwego rozliczenia księgowego, złych sprawozdań finansowych, nieprzestrzegania 
terminów etc. Odnosiły się więc właśnie do sfery administracyjnej realizowanego projektu. Innym zdia-
gnozowanym w badaniu problemem była niechęć urzędników do finansowania w ramach umowy zakupu 
wyposażenia (np. komputerów) oraz brak możliwości wspierania inwestycji w postaci modernizacji loka-
lu czy pomieszczeń należących do organizacji. 

Ważnym problemem, na który zwracali uwagę przedstawiciele urzędów dzielnic, są zmniejszające się 
środki na współpracę z organizacjami. Mimo że budżet Warszawy ogółem w tym zakresie od lat stopnio-
wo rośnie (choć nadal na wsparcie organizacji pozarządowych przeznacza się jedynie ok 1% wydatków 
Miasta), to w dzielnicach środków ubywa.

Centrum Komunikacji Społecznej widziało natomiast sens w szerokim wspieraniu organizacji pozarzą-
dowych. W ostatnich latach prowadziło ono kilka konkursów ofert, w ramach których udzielono wsparcia 
w zakresie finansowania kursów merytorycznych dla pracowników, modernizacji lub założenia strony 
internetowej organizacji, szkoleń z zakresu BHP czy ochrony danych osobowych, a także zakupu urzą-
dzeń i sprzętów niezbędnych do właściwego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez organizacje. 
Konkursy te cieszyły się bardzo dużą popularnością. 

Inną formą współpracy finansowej jest zakup usług od NGO, które są wówczas traktowane, jak każdy 
inny podmiot gospodarczy na rynku. Do zakupu usług, w zależności od wysokości zamówienia, może 
dojść na dwa sposoby. W przypadku świadczenia poniżej 14 000 euro, można zastosować zamówienie 
z wolnej ręki, a powyżej tej kwoty – należy ogłosić przetarg. Ta forma współpracy była różnie oceniana 
przez urzędników. Problemem jest jednak możliwość zakupu usług od organizacji w ramach odpłatnej 
działalności pożytku publicznego. Forma ta od wielu lat jest dozwolona przepisami ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie i stosowana przez wiele organizacji. Rzadko jednak takie usługi 
są świadczone na rzecz warszawskiego samorządu z powodu kontrowersyjnej interpretacji przepisów 
dokonanych przez Urząd Miasta, zabraniającej kupowania wspomnianych usług od organizacji.
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Respondenci wskazywali także inne formy współpracy finansowej prowadzone z organizacjami poza-
rządowymi w swoim obszarze działania. Często wymieniali współorganizację konferencji czy innych 
wydarzeń przez urząd oraz określoną organizację. Wówczas organizacja najczęściej przygotowywała 
merytoryczną stronę wydarzenia, zaś urząd wspierał ją organizacyjnie, płacąc częściowo lub w cało-
ści za część techniczną przedsięwzięcia. Pojawiają się także dodatkowe możliwości współpracy, jak np. 
możliwość przekazania organizacjom pozarządowym w trybie konkursu prowadzenia opieki sprawowa-
nej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych opiekunów. 

Inną formą współpracy quasi finansowej jest wspólna realizacja projektów ze środków Unii Europejskiej, 
czyli zawiązanie formalnego partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami. Forma ta jest reali-
zowana przez niektóre jednostki miejskie, ale nadal stosunkowo rzadko wykorzystywana.

Niektórzy respondenci zwracali również uwagę na potrzebę współpracy międzysektorowej w ramach 
ekonomii społecznej, bolejąc nad tym, że nie jest ona obecnie prowadzona. Celem takich działań byłoby 
wspieranie zatrudnienia osób wykluczonych społecznie czy osób niepełnosprawnych. Wskazywano tu na 
dwie możliwości: tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych (czy może raczej publiczno-społecznych) 
lub zakładanie spółdzielni socjalnych.

Dużą część aktywności urzędników współpracujących z organizacjami pozarządowymi stanowi wspar-
cie organizacji w pozyskiwaniu dotacji. W tym zakresie pracownicy samorządowi prowadzą dwa rodzaje 
działań: organizują szkolenia na temat sposobu pozyskiwania dofinansowania i rozliczania dotacji oraz 
prowadzą kontrolę ofert pod względem formalnym. Poza szkoleniami stołeczny samorząd ofertuje or-
ganizacjom pozarządowym także doradztwo w określonym zakresie. Organizacje mają bowiem możli-
wość sprawdzenia z urzędnikiem, czy ich oferty spełniają wymogi formalne.

System współpracy finansowej warszawskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi ewoluuje od 
kilku lat. Choć zdarzają się w nim potknięcia i błędne decyzje, to kierunek tych zmian należy ocenić zde-
cydowanie pozytywnie. Widać też wpływ stołecznych doświadczeń na nowelizacje ustawy o działalności 
pożytku publicznego. Pozytywną zmianę dostrzegali także urzędnicy. W wielu przypadkach to Warszawa 
wskazywała innym samorządom standardy i dobre praktyki postępowania. Także obecnie testuje i wpro-
wadza nowe formy współpracy finansowej. 

Najważniejszą formą współpracy z organizacjami jest współpraca pozafinansowa. W zasadzie w tym 
zakresie dopiero można mówić o faktycznej kooperacji i bardziej partnerskim podejściu. Funkcjonowa-
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nie Komisji Dialogu Społecznego oraz konsultacje dokumentów urzędowych to podstawowe formy tego 
rodzaju współpracy. Inne przykłady współpracy, to organizowaniu szkoleń tematycznych, przygotowy-
wanie rekomendacji do ofert składanych przez organizacje, udział w promowaniu projektów. 

Jednym z ważnych problemów w działalności organizacji pozarządowych, które blokują ich rozwój, jest 
brak siedziby, czy – szerzej – miejsca, w którym mogłyby prowadzić swoje działania. Brak lokali na 
siedziby stanowi w oczach warszawskich urzędników dużą barierę w rozwoju trzeciego sektora. Warto 
zauważyć, że większość rozmówców podnosiła ten problem, tymczasem nie wskazywali, iż podejmują 
jakiekolwiek działania, by zmienić tę sytuację. 

Warszawscy urzędnicy, pytani o opinię na temat prowadzenia przez sektor pozarządowy działalności 
zarobkowej, mieli na ten temat różne zdania. Część funkcjonariuszy publicznych nie widziała niczego 
niewłaściwego w pobieraniu opłat za usługi, bowiem dzięki temu organizacje zwiększają liczbę miejsc 
pracy. Inna grupa respondentów była jednak wyraźnie przeciwna biznesowej stronie działalności orga-
nizacji pozarządowych, mówiąc, że stają się one przez to „fabrykami” i oddalają od idei pracy społecznej. 
Co ciekawe większość tych głosów pochodziła od osób pracujących w urzędach dzielnic oraz w pomocy 
społecznej. 

Wnioski z badania

W wypowiedziach wielu urzędników dało się zaobserwować dużą przychylność i podziw dla pracy NGO. 
Powszechne było przekonanie, że organizacje są już  wpisane w strukturę działań Miasta. Część z bada-
nych osób uważała, że to tendencja pozytywna. Inni respondenci nie byli z tego powodu zadowoleni, ale 
wiedzieli, że sytuacji tej nie da się zmienić i należy jakoś ułożyć wzajemne relacje. Panuje powszechne 
przekonanie, że obie strony muszą nauczyć się ze sobą współpracować. Oczywiście jest to proces, który 
jeszcze potrwa, ale widać wiele pozytywnych przykładów współpracy, która na przestrzeni ostatnich lat 
wyraźnie się poprawiła. Widać także, że w Warszawie panuje klimat przychylny organizacjom pozarzą-
dowym.

Jak wynika z badań, nie oznacza to oczywiście, że organizacje warszawskie nie napotykają we współpra-
cy z urzędami trudności. Kierując się wypowiedziami respondentów można powiedzieć, że wynikają one 
z różnych przyczyn – nieznajomości specyfiki wzajemnej pracy, braku pewnych umiejętności w wypeł-
nianiu przez organizacje formalnych zobowiązań, nienajlepszych przepisów, które czasem krępują obie 
strony. Brakuje również całościowej polityki Miasta odnośnie współpracy i wspierania trzeciego sekto-
ra. Oczywiście przyjmowany corocznie program współpracy Warszawy z organizacjami pozarządowymi 



jest ważnym dokumentem w tym zakresie, ale niewystarczającym. 
Potrzebna jest dodatkowo polityka udostępniania lokali samorządowych na działania organizacji, ro-
dzą się dopiero pomysły na wspieranie działalności zarobkowej organizacji. Niewątpliwie na polepsze-
niu wzajemnej współpracy pozytywny wpływ miałoby lepsze poznanie się obu stron. Stąd potrzebne są 
szkolenia, w których będą uczestniczyli zarówno przedstawiciele samorządu, jak i pracownicy organi-
zacji społecznych. Ponadto warto wspierać inicjatywy, które zakładają prawdziwą współpracę między-
sektorową.

Jak pokazały wyniki badania, opinie liderów trzeciego sektora oraz współpracujących z nimi urzędników 
były bardzo często zbieżne – zarówno w zakresie diagnozy problemów, z jakimi borykają się organizacje, 
jak również możliwości ich rozwiązania. 
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Obszary działań i interwencji 
stycznych dla jednostek samo-
rządu terytorialnego i instytucji 
ekonomii społecznej (organizacji 
pozarządowych)

Przedstawienie 
najważniejszych 
wniosków z badań
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Cel:
• diagnoza obszarów i interwencji stycznych administracji publicznej;
• określenie stanu współpracy Urzędu m. st. Warszawy i stołecznych organizacji pozarządowych, zasad 
i form wpierania organizacji pozarządowych przez samorząd terytorialny oraz finansowania działań or-
ganizacji należących do trzeciego sektora;
• zbadanie jakość i efektywność tej współpracy. 

Narzędzia badawcze:
• badanie zrealizowano przy użyciu metody ilościowej na próbie 50 organizacji pozarządowych z Warszawy.7  

Spośród badanych pięćdziesięciu organizacji, 29 stanowiły stowarzyszenia, 19 fundacje, 1 organizacja 
kościelna oraz 1 uczniowski klub sportowy. W grupie badanych organizacji 9 dysponowało w 2010 roku 
budżetem w wysokości do 100 tys. złotych, budżet 12 kolejnych organizacji mieścił się w przedziale od 
100 do 400 tys. złotych, po 6 podmiotów dysponowało budżetami w wysokości 400 – 600 tys. złotych i 600 
tys. – 1 milion złotych. Aż dwanaście zadeklarowało, że ich budżet przekracza kwotę 1 miliona złotych. 
Cztery organizacje nie dysponowały danymi dotyczącymi wysokości budżetu w 2010 roku, natomiast jed-
na odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące wysokości budżetu. Najwyższy zadeklarowany 
w badaniu budżet organizacji za 2010 roku wynosił 7 milionów złotych, a najniższy 8 tys. złotych.

Pojawiły się w badaniu pewne zależności; np. aż dziesięć organizacji, które otrzymały w 2010 roku od 
Urzędu m. st. Warszawy dotację przekraczającą 80 tys. złotych, dysponowało budżetem większym niż 
1 milion złotych. Z kolei wśród organizacji, które otrzymały w 2010 roku dotację do 40 tys. złotych, aż 
szesnaście dysponowało budżetem nieprzekraczającym kwoty 400 tys. złotych. 

Aktywność organizacji, objętych badaniem, w poszczególnych obszarach działania nie odzwierciedla 
stanu faktycznego, podstawowa różnica między strukturą pól działań organizacji warszawskich a sekto-
ra w skali ogólnopolskiej, to znacznie mniejszy procent organizacji sportowych, turystycznych i hobby-
stycznych w Stolicy. O ile w całym sektorze stanowią one niemal 40% wszystkich, to w Warszawie jest ich 
niecałe 20%. Także organizacji działających w obszarach „usługi socjalne, pomoc społeczna oraz rozwój 
lokalny w wymiarze społecznym i materialnym” jest w stolicy mniej niż w całej Polsce. Na szczególną 
uwagę zasługuje zdecydowanie większy niż w całym sektorze, odsetek organizacji zajmujących się kul-

7. Baza, z której rekrutowano organizacje do badania zawierała dwie grupy organizacji: 50 organizacji, które w 2010 roku otrzy-
mały od Urzędu m. st. Warszawy dotację nieprzekraczającą kwoty czterdziestu tysięcy złotych i 50 organizacji, które otrzymały 
dotację przekraczającą kwotę osiemdziesięciu tysięcy złotych
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turą i sztuką – jest to obszar, który najwięcej organizacji warszawskich (19,4%) wskazuje jako główne, 
najważniejsze pole aktywności. 

Trzeba przy tym pamiętać, iż organizacje pozarządowe często prowadzą rozbudowaną działalność i nie 
ograniczają się w niej do jednego obszaru. 

Jak wynika z badań, bez wątpienia jednym z istotnych aspektów aktywności organizacji pozarządowych 
jest ich współpraca z innymi organizacjami. W grupie badanych organizacji aż 32 określiło tę współpracę 
jako regularną, natomiast kolejnych 15 jako sporadyczną. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż organizacje 
te z kolei w istotny sposób rozbudowały sieć współdziałania z instytucjami publicznymi, co można uza-
sadnić biorąc pod uwagę profil ich działalności i obszar aktywności (prawa zwierząt, przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie, kultura i sztuka). 

Współpraca z innymi organizacjami obywatelskimi była związana z profilem i obszarem działania orga-
nizacji, obejmowała zwykle wspólną realizację projektów (partnerstwo wewnątrzsektorowe), a ponadto 
pomoc merytoryczną, doradztwo, kolegialne występowanie do organów administracji publicznej, a także 
wzajemne informowanie się o ogłaszanych konkursach,  czy szkoleniach. Jedynie trzy badane podmioty 
wskazały, iż w minionym roku współpracowały z organizacjami zagranicznymi lub międzynarodowymi 
sieciami zrzeszającymi podmioty non-profit. 

W badanej grupie aż dwukrotnie częściej współpraca z instytucjami administracji publicznej szczebla 
centralnego miała finansowy, aniżeli niefinansowy charakter. Ponadto, siedem organizacji wskazało, 
że podejmowana współpraca miała zarówno finansowy jak i niefinansowy wymiar, jednak w tym dru-
gim obszarze kooperacja dotyczyła w przeważającej części konsultacji w zakresie aplikowania o środki 
finansowe. Trzeba jednak podkreślić, że w badanej grupie były także i takie organizacje, które służyły 
resortom wiedzą ekspercką, były zapraszane do merytorycznego konsultowania powstających progra-
mów i dokumentów strategicznych dotyczących obszarów ich działania, a także prowadziły szkolenia dla 
pracowników tych instytucji. 

Istotnym partnerem badanych organizacji były także działające w ich otoczeniu instytucje publiczne, 
takie jak przedszkola, szkoły, muzea, teatry, szpitale, ośrodki kultury, ośrodki sportu, ośrodki pomocy 
społecznej czy poradnie specjalistyczne.  

Kolejnym, bardzo ważnym elementem sieci kontaktów badanych podmiotów były ośrodki akademickie 
oraz eksperci specjalizujący się w obszarach działania istotnych dla organizacji. Wśród organizacji, które 
współpracowały ze środowiskiem naukowym, aż 24 określiło ją jako niefinansową. Co ważne, respon-
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denci reprezentujący badane organizacje deklarowali, że prowadzona współpraca merytoryczna ma wy-
miar długofalowy, a korzyści z niej czerpią obie strony. Partnerskie uczelnie wyższe stanowią bowiem 
źródło pozyskiwania wolontariuszy i stażystów, z kolei studenci znajdują w organizacjach pozarządo-
wych przestrzeń do realizacji swoich zamierzeń i możliwość zdobywania doświadczenia koniecznego 
w przyszłej pracy zawodowej.  Zakres współpracy ze środowiskiem eksperckim oraz jej intensyfikacja, 
wskazują na merytoryczne dopracowanie prowadzonych w trzecim sektorze projektów oraz na wysoką 
jakość działań podejmowanych przez organizacje non-profit.

Innym istotnym ogniwem tworzącym sieć współpracy organizacji pozarządowych w ich środowisku dzia-
łania byli partnerzy reprezentujący sektor biznesu. Istotne znaczenie we współpracy badanych organi-
zacji prowadzonej z firmami mają z pewnością przekazywane dary rzeczowe. Są one przeznaczone tak 
dla organizacji, np. komputery i inny sprzęt elektroniczny, wizytówki, papier firmowy, materiały biurowe, 
ochrona imprez, jak i dla bezpośrednich beneficjentów, np. kosmetyki, słodycze i zabawki dla dzieci, che-
mia gospodarcza, artykuły spożywcze i materiały piśmiennicze. Podobnie, jak w odniesieniu do środowi-
ska naukowego, również w tej sferze respondenci podkreślali znaczenie długofalowej współpracy oraz 
korzyści odnoszonych przez obie strony: firmy są reklamowane podczas wydarzeń projektowych, mają 
przestrzeń dla prowadzenia wolontariatu pracowniczego, a ich działania wpisują się w nurt społecznie 
odpowiedzialnego biznesu.

Ostatnim ogniwem sieci współpracy, z którym kontakty diagnozowano w badaniu była kooperacja orga-
nizacji pozarządowych z lokalna społecznością. Trzeba pamiętać, że w procesie organizowania społecz-
ności lokalnej podstawowym zadaniem jego realizatorów, w tym także organizacji trzeciego sektora, 
jest rozpoznanie sił i możliwości mieszkańców, a następnie ich aktywizacja, ukierunkowana na twórcze 
kreowanie własnego życia i środowiska lokalnego. Pozwala to na traktowanie procesu organizowania 
społeczności lokalnej jako elementu w tworzeniu sieci współpracy i lokalnych struktur.8 

W roku 2010, badane organizacje najczęściej współpracowały z Biurem Polityki Społecznej, Biurem 
Edukacji, Biurem Kultury i Centrum Komunikacji Społecznej. Udzielane przez Urząd m. st. Warszawy 
wsparcie miało zasadniczo wymiar finansowy, wsparcie lokalowe otrzymało tylko 5 wskazań, podobnie 
jak wsparcie szkoleniowo-doradcze, natomiast wsparcie rzeczowe otrzymało tylko 3 wskazania. Re-
spondenci proszeni o podzielenie się uwagami i opiniami dotyczącymi wsparcia otrzymanego od Urzędu 
m. st. Warszawy często podkreślali, że współpraca przebiega w sposób harmonijny, a urzędnicy odpo-
wiedzialni za współpracę z trzecim sektorem są komunikatywni, sympatyczni, życzliwi i przychylni. 

8. B. Skrzypczak: Organizowanie społeczności lokalnej – pedagogiczne uwarunkowania środowiskowej usługi społecznej, 
[w:] M. Grewiński, B. Skrzypczak  (red.): Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011, s. 57 – 58.
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Wśród opinii wyrażanych w toku badań, wiele dotyczyło niewystarczającego poziomu przekazywanych 
środków finansowych, które są niewspółmierne do potrzeb, nadmiernej biurokracji, przedłużających się 
terminów ogłaszania wyników konkursów i przekazywania środków oraz braku wsparcia lokalowego. 
Badanie ujawniło jednak, że respondenci nie znają prawa i wynikających z niego procedur przekazywa-
nia środków na realizację zadań publicznych. Blisko połowa, bo aż 23 z nich, nie rozumiało znaczenia 
pojęcia „zlecanie zadań”. 

Jeśli chodzi o działalność odpłatną pożytku publicznego to w Warszawie w 2010 r. prowadziło ją  24% 
organizacji, zaś kolejne 4,2% twierdziło, że ją prowadziło, ale obecnie zaprzestało.  Jeśli chodzi o dzia-
łalność gospodarczą, to z deklaracji stołecznych organizacji wynika, że 15% w 2010 r. ją prowadziło, zaś 
kolejne 6% robiło to w przeszłości, ale obecnie zaprzestało.9

Bardzo ważnym elementem diagnozy niskiej aktywności organizacji pozarządowych w sferze ekono-
micznej, są powody, dla których podmioty te nie decydują się na prowadzenie działalności gospodar-
czej. W badanej grupie aż 17 respondentów wskazało, że prowadzenie działalności gospodarczej nie jest 
zgodne z zakresem działalności organizacji, 5 wskazało, iż choć nie brano tego dotychczas pod uwagę, 
to warto możliwość tę rozważyć. Tylko jeden respondent zauważył, że reprezentowana przez niego or-
ganizacja nie ma wystarczających środków, aby rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą. Pośród 
innych przyczyn wymieniano zbyt dużą odpowiedzialność związaną z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, towarzyszącą temu biurokrację oraz trudność w oddzieleniu sfery pożytku publicznego od 
sfery ekonomicznej. Pojawiały się także opinie, iż prowadzenie działalności gospodarczej nie jest zgodne 
z misją organizacji pozarządowych, a wręcz, że stanowi dla niej zagrożenie.

Na podstawie wyników badania można wysunąć dwa ważne wnioski. Po pierwsze, trudno wymagać, 
aby samorząd wspierał NGO w sferze prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wsparcie to 
mogłoby ewentualnie polegać na edukacji prawnej i zwiększaniu świadomości w zakresie prowadze-
nia działalności ekonomicznej, ale nadal można mieć wątpliwość czy samorząd byłby adresatem takich 
zadań. Po drugie, z wypowiedzi respondentów wynika, iż organizacje trzeciego sektora nie są żywotnie 
zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej, przede wszystkim dlatego, że w ich opinii nie 
jest to zgodne z ich misją i mogłoby naruszyć osiągnięty status quo.

W dyskusji na temat problemów dotyczących trzeciego sektora w Polsce od lat podkreśla się, że orga-
nizacje pozarządowe mają trudności z finansowaniem bieżącej działalności, a ponieważ działają projek-
towo zdarza się, że nie mają zapewnionej płynności finansowej. Ciągła pogoń za zapewnieniem środków 

9.  D. Stempniak, M. Gumkowska, K. Sołtan-Kościelecka: Warszawski sektor pozarządowy 2008. Raport z badania pt. Kondycja 
warszawskiego sektora pozarządowego 2008, Warszawa 2009,  s. 30
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na działalność stanowi też zagrożenie dla trzeciego sektora, może się bowiem okazać, iż to dostępne 
w danym momencie środki będą kształtowały kierunek działania organizacji, spychając misję i przy-
świecającą jej ideę na dalszy plan.

Połowa badanych organizacji korzystała w minionym roku ze wsparcia sponsorów prywatnych i przezna-
czała te środki na pokrycie wkładu własnego w realizowanych projektach, jednak tylko dla 5 podmiotów 
było to najistotniejsze źródło wsparcia. Dla 9 kolejnych było to przedostatnie pod względem znaczenia 
źródło wsparcia. W ramach badania pytano także o udział środków pochodzących od innych polskich 
organizacji pozarządowych w pokrywaniu wkładu własnego w projektach realizowanych w minionym 
roku. 

Biorąc pod uwagę wyniki można sformułować tezę, iż skutecznie prowadzona działalność gospodarcza 
może stanowić istotne i efektywne źródło wspierania działalności statutowej podmiotów należących do 
trzeciego sektora, a jej rzetelne rozliczanie, nie naraża organizacji na zarzut braku transparentności 
i działanie na szkodę wizerunku sektora.

Trzeba przy tym dodać, iż w skali ogólnopolskiej zdecydowana większość organizacji działa dzięki środ-
kom z dotacji, darowizn, grantów bądź składek – same składki członkowskie stanowią aż 65% przycho-
dów organizacji.10 W samej Warszawie jednak mniej organizacji wykazuje przychody ze składek, co jest 
konsekwencją większego odsetka fundacji w Stolicy i wynika także z ułatwionej dostępności do innych 
źródeł finansowania.11

Udział organizacji pozarządowych w konsultowaniu programu współpracy na 2011 r. i innych doku-
mentów opracowywanych przez Urząd m. st. Warszawy

Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi nie ogranicza się wyłącznie do fi-
nansowania działań trzeciego sektora w formie zlecania im zadań publicznych. Zgodnie z art. 5a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorial-
nego (czyli w przypadku m.st. Warszawy - Rada m.st. Warszawy) uchwala do dnia 30 listopada roku 
poprzedniego, po przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskiem pozarządowym, roczny program współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Ustawo-
dawca dopuścił dodatkowo także możliwość przyjęcia wieloletniego programu współpracy.

10. http://civicpedia.ngo.pl/x/328113;jsessionid=8194592D58525F670E59696CD8D42C7A#FINANSE_2008
11. D. Stempniak, M. Gumkowska, K. Sołtan-Kościelecka: Warszawski sektor…, op. cit.,  s. 31
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W Warszawie pierwszy program współpracy, który regulował zasady współpracy stołecznego samo-
rządu z warszawskim trzecim sektorem został uchwalony w 2004 roku. Był on szeroko konsultowany 
z podmiotami, których bezpośrednio dotyczył – zarówno organizacjami, jak i urzędnikami.  Począwszy od 
tego roku, wszyscy zainteresowani mogą zgłosić w określonym terminie swoje sugestie i propozycje do 
projektu dokumentu, który będzie obowiązywał w następnym roku. Informacja dotycząca konsultacji jest 
m.in. zamieszczana w portalu Urzędu m. st. Warszawy skierowanym do NGO, jak i rozsyłana do komi-
sji dialogu społecznego, dzielnicowych komisji dialogu społecznego oraz organizacji z bazy aktywności 
społecznej.12

Badane organizacje oceniły przebieg konsultacji pozytywnie, dowodzi to, iż organizacje zainteresowane 
udziałem w procesie konsultacji są aktywne i świadome możliwości jakie daje ten udział, a ponadto zdają 
sobie sprawę ze specyfiki procesu decyzyjnego. Respondenci deklarowali ponadto, że ich organizacje 
brały udział w konsultacjach dotyczących tematyki, założeń i kryteriów konkursowych oraz w spotka-
niach dotyczących określania warunków brzegowych polityki lokalowej miasta dla NGO.

Istotnym elementem współpracy międzysektorowej i procesu konsultacyjnego jest udział organizacji 
w pracach komisji, grup i zespołów konsultacyjnych powoływanych przez samorząd. W maju 2011 roku 
w Urzędzie m. st. Warszawy funkcjonowało 28 Komisji Dialogu Społecznego, działających przy 11 biu-
rach Urzędu.13

Strategicznym elementem współpracy międzysektorowej jest komunikacja między partnerami i sku-
teczna wymiana informacji. Narzędziem komunikacji Urzędu m. st. Warszawy z organizacjami pozarzą-
dowymi jest portal skierowany do podmiotów trzeciego sektora.14 

Wszyscy respondenci reprezentujący badane organizacje słyszeli o portalu Urzędu m. st. Warszawy 
poświęconemu trzeciemu sektorowi, pozytywnie ocenili komunikację pomiędzy reprezentowaną przez 
nich organizacją a Urzędem m. st. Warszawy. Trzeba podkreślić, iż odpowiadając na pytanie w zakresie 
komunikacji, żaden z rozmówców nie wybrał odpowiedzi „bardzo zła”. Z pewnością taki wynik może 
cieszyć urzędników samorządowych odpowiedzialnych za kontakty z organizacjami pozarządowymi i ich 
reprezentantami, gdyż świadczy to o dobrej organizacji pracy i sprawności w zakresie komunikacji.

12. http://ngo2.um.warszawa.pl/program-wspolpracy
13. Komisje Dialogu Społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarzą-
dowe oraz Urząd m. st. Warszawy. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i administracyjnego, 
powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych 
należących do Stolicy (http://ngo2.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego/wykaz-komisji).
14. http://ngo2.um.warszawa.pl/



38

Wszyscy respondenci reprezentujący badane organizacje słyszeli o portalu Urzędu m. st. Warszawy 
poświęconemu trzeciemu sektorowi, pozytywnie ocenili komunikację pomiędzy reprezentowaną przez 
nich organizacją a Urzędem m. st. Warszawy. Trzeba podkreślić, iż odpowiadając na pytanie w zakresie 
komunikacji, żaden z rozmówców nie wybrał odpowiedzi „bardzo zła”. Z pewnością taki wynik może 
cieszyć urzędników samorządowych odpowiedzialnych za kontakty z organizacjami pozarządowymi i ich 
reprezentantami, gdyż świadczy to o dobrej organizacji pracy i sprawności w zakresie komunikacji.

Przestrzeganie zasad współpracy

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego, współpraca administracji publicznej 
z organizacjami pozarządowymi ma odbywać się zgodnie z zasadą pomocniczości, suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Na etapie prac nad ustawą o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, dość precyzyjnie określono zakres i znaczenie tych zasad, a ich 
przestrzeganie jest warunkiem harmonijnej i współpracy.15 

Zdecydowanie bardziej pozytywnie respondenci ocenili przestrzeganie zasady suwerenności stron. 
W toku wspomnianych badań, dotyczących monitoringu ustawy o działalności pożytku publicznego, re-
spondenci ze strony trzeciego sektora kładli nacisk na następujące aspekty wzajemnych relacji: 
• równość (rozumiana jako traktowanie NGO w procesie ustalania celów działania na równi z innymi 
organizacjami i jednostkami administracji), 
• odrębność (uznanie, że NGO mają prawo do określania swych celów, podejmowania autonomicznych 
działań i budowaniu organizacji zgodnie z własnymi zasadami), 
• udział w procesie stanowienia lokalnego prawa (możliwość konsultowania przygotowywanych aktów 
prawa miejscowego), 
• partnerstwo (suwerenność wynika z założenia, iż relacje międzysektorowe mają być partnerskie).16 

Podobnie opinie, jak w odniesieniu do zasady pomocniczości, respondenci wyrazili w stosunku do urze-
czywistniania zasady partnerstwa w stosunkach Urzędu m. st. Warszawy i organizacji pozarządowych. 
Aż 8 respondentów uznało, że zasada partnerstwa nie jest w tych relacjach przestrzegana, a aż 9 nie 
miało opinii w tej kwestii. Warto dodać, iż w toku badań przedstawiciele administracji publicznej i NGO 
byli zgodni i podkreślali znaczenie takich aspektów tej zasady, jak wspólna realizacja zadań, wzajemne 
informowanie, tworzenie wspólnych zespołów konsultacyjnych, wzajemny szacunek i tolerancja.17 

15. Szerzej: G. Makowski: Interpretacja i realizacja podstawowych zasad współpracy, [w:] M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkie-
wicz: Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 107 – 108
16. G. Makowski: Interpretacja… op. cit., s. 117
17. G. Makowski: Interpretacja… op. cit., s. 119 – 122
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Niekorzystnie respondenci wyrażali się w kwestii poszanowania zasady efektywności we współpracy 
urzędu m. st. Warszawy z organizacjami trzeciego sektora. 

Pytani o przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji respondenci dość często mieli trudność z określe-
niem swojego stanowiska odnośnie jej urzeczywistnienia w stosunkach międzysektorowych w Stolicy. 
Choć zasada ta nie jest uzasadniona w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to 
na poziomie definicyjnym nie wzbudza ona większych problemów. 

Wreszcie ostatnia z zasad – zasada jawności – podobnie jak zasada efektywności i uczciwej konkuren-
cji, dość powszechnie rozumiana jest zgodnie z intencją ustawodawcy i uznawana za bardzo ważną we 
wzajemnych relacjach. Istotnym elementem jawności jest informowanie organizacji o kryteriach oceny 
w konkursach, na co szczególnie zwracali uwagę respondenci w toku badań .

Wnioski z badania

W badaniach najgorzej wypadła kwestia współpracy międzysektorowej – zasady jej pomocniczości oraz 
efektywności, a najkorzystniej oceniono uwzględnianie zasady suwerenności stron. Niekorzystna per-
cepcja zasady pomocniczości niepokoi szczególnie dlatego, iż zasada ta tworzy fundament współpracy 
organizacji pozarządowych z administracją publiczną w społeczeństwie obywatelskim. De facto, można 
z niej także wyabstrahować zasadę partnerstwa i suwerenności stron. Negowanie jej przestrzegania 
we wzajemnych relacjach powinno być traktowane przez samorząd, jako poważny sygnał ostrzegawczy 
dotyczący jakości wzajemnych relacji i przestrzegania standardów współpracy.

Pomimo dość optymistycznej diagnozy dotyczącej współpracy organizacji pozarządowych z agendami 
miejskimi, niezbędnym wydaje się przygotowanie długofalowej strategii miejskiej (wieloletniego pro-
gramu współpracy z organizacjami pozarządowymi) wskazującej preferowane obszary zlecania zadań 
publicznych, w tym powierzania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Konieczne jest jed-
noczesne prowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej dotyczące prawa o organizacjach pozarządowych 
i współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem. W szczególności nacisk należy położyć na 
kwestię relacji pomiędzy władzami publicznym a organizacjami pozarządowymi w zakresie  zlecania 
zadań publicznych. 

Ważne jest także szersze zaangażowanie władz publicznych do dyskusji nad kreowaniem polityki współ-
pracy sektora pozarządowego w działaniach na rzecz polityk publicznych. Nie można również ominąć 
konieczności odpowiedzenia na zdiagnozowaną w trakcie badania potrzebę edukacji odnośnie profesjo-
nalizacji działań organizacji pozarządowych w wymiarze finansowym, w tym działań mających na celu 
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podnoszenie umiejętności fundraisingowych. W tym zakresie należałoby również rozważyć wprowadze-
nie spójnego mechanizmu zapewniającego płynność finansową organizacjom pozarządowym realizują-
cym zadania publiczne. Instrument ten jednak musiałby być oparty o zasady ekonomiczne (zwrotność) 
powodując jednocześnie profesjonalizację ekonomiczną działalności NGO. Oznacza to w miarę dobrą 
dostępność, przy zapewnieniu zwrotu środków wraz z kosztami operacyjnymi, co powinno powodować 
pożądaną ekonomizację sektora pozarządowego.



Badanie kompetencji zawo-
dowych pracowników i współ-
pracowników warszawskich 
organizacji pozarządowych/ 
instytucji ekonomii społecznej

Przedstawienie 
najważniejszych 
wniosków z badań
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Cel:
• ocena potrzeb szkoleniowych liderów warszawskich organizacji pozarządowych.

Narzędzia badawcze:
• opis i definicja kompetencji;
• testy kompetencyjne

Badanie oparto o metodologię wynikającą z koncepcji zarządzania kompetencjami zawodowymi. Sku-
piono się na kompetencjach zawodowych, skali ich rozwoju oraz kompetencyjnym profilu stanowiska. 
W kontekście działań zawodowych w badaniu wzięto pod uwagę wyłącznie te dyspozycje, które można 
rozwijać i doskonalić. Do kompetencji nie zalicza się cech charakteru, właściwości osobowych etc., gdyż 
cechą kompetencji zawodowych jest mierzalność.  Określa się, na jakim poziomie dana kompetencja 
obecnie się kształtuje, jak również, jaki jest jej pożądany stan. Każda z kompetencji zawodowych opisana 
jest poprzez definicję a także wskaźniki behawioralne, czyli zachowania. 

Ocena kompetencji służy diagnozie obszarów wymagających rozwoju oraz mocnych stron w stosunku do 
profilu kompetencyjnego stanowiska. W badaniu przyjęto diagnozę metodą testów kompetencyjnych.
Jest to metoda diagnozująca kompetencje poprzez pomiar poziomu wiedzy  z zakresu tego, jak należy się 
zachować w konkretnej sytuacji zadaniowej. Zadaniem osoby ocenianej jest wskazanie zachowania, któ-
re jej zdaniem jest najbardziej efektywne w opisanej sytuacji oraz tego, które jej zdaniem jest najmniej 
efektywnym zachowaniem.

W wyniku wstępnej analizy zadań realizowanych w organizacjach pozarządowych przygotowano szero-
ki pakiet kompetencji zawodowych, z którego w trakcie panelu eksperckiego z udziałem liderów war-
szawskich organizacji pozarządowych zostały wybrane kompetencje kluczowe dla Kierownika Projektu 
i członka Zarządu NGO. 
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Kompetencje Kierownika Projektu:

DĄŻENIE DO REZULTATÓW
Dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów pomimo pojawiających się trudności.

Poziom                                                    Opis

D – bardzo dobry (4) Działa zdecydowanie i z ukierunkowaniem na konkretne rezultaty. Jego/jej determinacja 
w realizacji celów motywuje innych do działania. Całkowcie angażuje  potencjał własny i innych 
w realizację celów. Dążąc do jak najwyższej jakości pracy, zdarza się, że przekracza zakładane 
rezultaty. Osiąga zakładane rezultaty, nawet w kryzysowych sytuacjach.

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM
Umiejętność przekazywania wiedzy i udzielania praktycznych porad w sposób komunikatywny 
oraz ułatwiający innym realizację zadań.

Poziom                                                    Opis

C – dobry (3) Dopytuje się innych o przebieg realizacji zadań i pomaga, gdy ktoś napotyka na trudności.  Udzie-
la porad i wskazówek, gdy ktoś jego/ją o to poprosi. Udziela wskazówek w sposób zrozumiały 
i użyteczny dla innych. Udziela właściwych wskazówek w odpowiednim czasie, co pozwala na 
ich skuteczne wykorzystanie przez odbiorcę.  Chętnie udziela informacji i naprowadza innych na 
optymalne rozwiązania.

KOMUNIKATYWNOŚĆ
Precyzyjne, jasne wyrażanie się oraz rozumienie i zaangażowanie w wypowiedzi innych, a także 
otwartość w kontaktach z ludźmi

Poziom                                                    Opis

C – dobry (3) Jasno i zwięźle formułuje swoje wypowiedzi.  Sprawdza, jak jego/jej wypowiedzi zostały rozu-
miane przez rozmówców. To, co mówi, jest spójne z jego/jej gestykulacją i zachowaniem. Upew-
nia się, czy dobrze zrozumiał drugą stronę. Chętnie wysłuchuje opinii innych osób nawet, jeżeli 
nie w pełni się z nimi zgadza.
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ORGANIZOWANIE
Realizacja planów poprzez zapewnianie i wykorzystanie zasobów oraz koordynację pracy
 w podległym obszarze.

Poziom                                                    Opis

C – dobry (3) Trafnie określa konieczne zasoby do pracy zespołu oraz efektywnie je wykorzystuje. Dba o do-
stępność zasobów koniecznych do wykonania zadań i osiągnięcia celów zespołu. Koordynuje 
działania i współpracuje z innymi, aby osiągnąć planowane cele. Konsekwentnie realizuje plany 
zgodnie z założonymi celami. Jest elastyczny/a, jeżeli zajdzie taka potrzeba przekształca plan 
działania i wykorzystanie zasobów (ludzie, budżet, sprzęt, itp.).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Trafne identyfikowanie problemu oraz znajdowanie optymalnego rozwiązania.

Poziom                                                    Opis

D – bardzo dobry (4) Szybko i trafnie identyfikuje pojawiające się problemy. Jest biegły/a w rzeczowej i dokładnej ana-
lizie problemów, szybko znajduje ich przyczyny. Z łatwością dociera do wszystkich niezbędnych 
informacji potrzebnych do rozwiązania problemu. Wykorzystuje mniej znane techniki i sposoby 
rozwiązywania problemów. W każdej sytuacji problemowej znajduje optymalne rozwiązanie.

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE
Aktywne angażowanie się w prace zespołu i dążenie do wspólnej realizacji celów.

Poziom                                                    Opis

D – bardzo dobry (4) Angażuje i motywuje innych do aktywnej pracy zespołowej. Dba o dobrą atmosferę współpracy, 
zachęca innych do wzajemnej pomocy i utrzymywania partnerskich relacji. Zachęca innych do 
dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, aby udoskonalać swój sposób realizacji zadań. Dba o to, 
aby były realizowane cele zespołu oraz interesy poszczególnych osób. Doskonale przewiduje 
i rozwiązuje wszelkie konflikty w zespole.
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ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Określanie, koordynacja i kontrola działań w ramach projektu.

Poziom                                                    Opis

C – dobry (3) Precyzyjnie określa cele projektu oraz sposoby ich realizacji. Określa i kontroluje czynniki wpły-
wające na realizację projektu: czas, budżet oparty na koszcie zasobów oraz zakres projektu (na-
kłady pracy). Wykorzystuje narzędzia i metody organizacji pracy nad projektem. Śledzi postępy 
prac oraz zgodność z założeniami czasowymi i budżetowymi, w razie konieczności podejmuje 
działania korygujące. Tworzy plany awaryjne, które okazują się skuteczne.

Kompetencje członka Zarządu NGO:

BUDOWANIE SPRAWNEJ ORGANIZACJI
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie organizacji i zapewnienie 
realizacji jej celów.  

Poziom                                                    Opis

D – bardzo dobry (4) Koordynuje realizację zadań w zespołach tak, aby jak najlepiej realizować cele organizacji. Ana-
lizuje informacje i możliwości działania, których nie dostrzegają inni, wspiera we wdrażaniu udo-
skonaleń w ich obszarach działania. Zachęca współpracowników do tworzenia i dyskusji o pomy-
słach rozwoju organizacji. Zachęca innych do uczestnictwa w projektach rozwojowych. Tłumaczy 
i wspiera innych w działaniach mających na celu zapewnianie realizacji celów organizacji.

KIEROWANIE
Planowanie, organizowanie oraz kontrolowanie przebiegu działań w zespole.

Poziom                                                    Opis

D – bardzo dobry (4) Sprawnie tworzy i modyfikuje plany działania dbając o alternatywne rozwiązania na wypadek 
trudności. Integruje i motywuje współpracowników nawet w przypadku trudnych zadań czy pro-
blemów. Uczy innych monitorowania i oceny jakości pracy zespołu. Zawsze podsumowuje ze 
współpracownikami projekty, wypracowując nowe rozwiązania.



KOMUNIKATYWNOŚĆ
Precyzyjne, jasne wyrażanie się oraz rozumienie i zaangażowanie w wypowiedzi innych, a także 
otwartość w kontaktach z ludźmi

Poziom                                                    Opis

D – bardzo dobry (4) Wyraża się bardzo jasno i precyzyjnie, nawet w przypadku skomplikowanych kwestii. Zawsze 
upewnia się, czy został/a dobrze zrozumiany/a, zwraca na to uwagę innych. Jego/jej wypowiedzi 
doskonale komponują się z jego/jej gestami i zachowaniem, pomaga innym w tym zakresie. Za-
wsze parafrazuje wypowiedzi partnera i komunikuje mu, że go rozumie. Zachęca pracowników do 
otwartej komunikacji, a ich odmienne opinie wykorzystuje w swojej pracy.

MYŚLENIE ANALITYCZNE
Wieloaspektowe postrzeganie rzeczywistości i znajdowanie zależności pomiędzy danymi pozornie 
niepowiązanymi.

Poziom                                                    Opis

C – dobry (3) Wskazuje wszystkie istotne aspekty danej sytuacji. Wyciąga trafne wnioski na podstawie dostęp-
nych danych.Trafnie określa przyczyny nieprawidłowości. Przykłada dużą wagę do szczegółów.
Wskazuje zależności występujące pomiędzy różnymi elementami i danymi.

MYŚLENIE STRATEGICZNE
Analizowanie sytuacji, przewidywanie tendencji oraz formułowanie strategii działania.   

Poziom                                                    Opis

E – ekspercki (5) Tworzy propozycje modyfikacji realizacji strategii w odniesieniu do przyszłych tendencji. Projek-
tuje strategie działania w skali organizacji. Wdraża strategię w skali organizacji uwzględniając 
jej konsekwencje. Założenia strategii formułuje w sposób łatwy do przełożenia na działania ope-
racyjne. Określa przepływ informacji tak, aby współpracownicy dzielili się swoimi spostrzeże-
niami i mieli wpływ na realizację strategii.
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PODEJMOWANIE DECYZJI
Podejmowanie trafnych decyzji w odpowiednim czasie.

Poziom                                                    Opis

D – bardzo dobry (4) Trafnie podejmuje decyzje i udziela innym cennych wskazówek w tym zakresie. Podejmuje decy-
zje w odpowiednim czasie, nawet w trudnych sytuacjach. Szybko przewiduje dalekosiężne skut-
ki decyzji oraz uwzględnia je w działaniu. Doskonale rozpoznaje kluczowe informacje i na ich 
podstawie podejmuje trafne decyzje. Wyróżnia się szerokim spojrzeniem na dany problem oraz 
doskonałą umiejętnością wskazywania alternatywnych rozwiązań.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Aktywne poszukiwanie środków i możliwości rozwoju organizacji

Poziom                                                    Opis

E – ekspercki (5) Aktywnie buduje długofalową strategię rozwoju organizacji i skutecznie ją realizuje. Tworzy dłu-
gofalowe plany finansowania działań organizacji i skutecznie je realizuje. Tworzy rozwiązania/
projekty wspierające aktywne pozyskiwanie wiedzy na temat otoczenia organizacji. Tworzy roz-
wiązania i projekty na rzecz pozyskiwania współpracowników. Podejmuje uzasadnione ryzyko 
w sytuacjach, gdy nikt inny nie dostrzega okazji. Propaguje w organizacji współpracę pomiędzy 
różnymi jednostkami. Tworzy okazje do nawiązywania współpracy.

PRZYWÓDZTWO
Angażowanie i wspieranie współpracowników w realizacji celów.

Poziom                                                    Opis

E – ekspercki (5) Angażuje współpracowników do realizacji przełomowych celów o znaczeniu strategicznym 
dla organizacji.  Jest uznanym autorytetem w całej organizacji i poza organizacją w dziedzinie, 
którą się zajmuje. Jest rzecznikiem współpracowników w organizacji.  Skutecznie przeprowa-
dza współpracowników w organizacji przez poważne kryzysy czy trudności. Tworzy i/lub wdraża 
nowe, elastyczne style przywództwa.
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Dla każdego z ww. profili przygotowano zestaw pytań testowych – po 5 pytań dla każdej z badanych 
kompetencji, a pytania zostały poprzedzone instrukcją wypełniania testów. W badaniu można było wziąć 
udział w dniach 08.09. – 23.09.2011 r. Łącznie testy wypełniło 78 przedstawicieli warszawskich NGO, 
w tym 55 osób członków zarządów i 23 osoby będące kierownikami projektów. Badani reprezentowali 70 
różnych organizacji. W obu badanych grupach – kadra kierownicza i członkowie zarządów, stwierdzono 
dobry ogólny poziom badanych kompetencji. Oznaczałoby to gotowość do realizacji standardowych za-
dań wymagających zastosowania kluczowych kompetencji, co do których zaobserwowane zostały pew-
ne luki w stosunku do pożądanego profilu. Luki są tym większe, im wyższy poziom pożądany w profilu 
wzorcowym. 

W grupie członków zarządu, największe luki kompetencyjne w stosunku do poziomu pożądanego stwier-
dzono dla kompetencji, które w profilu wzorcowym zostały opisane na poziomie eksperta. Dotyczyło to 
kompetencji „Przywództwo”, „Przedsiębiorczość” oraz „Myślenie strategiczne”. W grupie kierowników 
projektów zaś, największe luki kompetencyjne dotyczyły kompetencji „Dążenie do rezultatów”, „Rozwią-
zywanie problemów” oraz „Współpraca w zespole”. 

Wnioski z badania

W związku z planowanym procesem szkoleniowym dla badanych grup wydawało się właściwe podjęcie 
działań rozwojowych w oparciu o wyniki oceny kompetencji metodą testów kompetencyjnych. W pierw-
szej kolejności rozważono działania w zakresie kompetencji, które wykazywały lukę w stosunku do po-
ziomu pożądanego, oraz  uzyskały znaczny procent ocen poniżej poziomu oczekiwanego. 

Dla grupy kierowników projektów wskazania rozwojowe w pierwszej kolejności dotyczyły kompetencji:
• „Rozwiązywanie problemów” (dostrzeganie i analiza problemów, uwzględnianie zależności między 
problemami, znajdowanie informacji niezbędnych do rozwiązania problemu, wykorzystanie różnych 
technik rozwiązywania problemów, poszukiwanie najlepszych rozwiązań).
• „Dążenie do rezultatów” (podejmowanie działań ukierunkowane na realizację celów, traktowanie 
trudnych zadań jako wyzwań, wykorzystanie własnego potencjału, dbałość o jakość wykonania zadań, 
radzenie sobie z trudnościami).
• „Współpraca w zespole” (włączanie się w realizację celów, dbanie o relacje w zespole, poszukiwanie 
krytyki, uwag i wątpliwości od innych, dbanie o interesy członków zespołu, umiejętność rozwiązywania 
konfliktów).
• „Organizowanie” (określenie i wykorzystanie zasobów, dbałość o dostępność zasobów, koordynacja 
działań, realizacja zadań zgodna z założeniami, przekształcanie planów).
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W grupie członków zarządu priorytety rozwojowe dotyczyły następujących kompetencji:
• „Budowanie sprawnej organizacji”(świadomość roli i wagi podejmowanych działań w organizacji, 
przewidywanie tendencji, analiza i wykorzystanie możliwości rozwoju organizacji, uczestnictwo w pro-
jektach rozwojowych, rozwijanie pozycji organizacji).
• „Kierowanie” (tworzenie i modyfikacja planów, Integracja pracowników wokół celu, kontrola przebie-
gu wykonania zadania, analizowanie przebiegu zadania ze współpracownikami).
• „Podejmowanie decyzji” (wykorzystanie analizy dostępnych danych, podejmowanie decyzji w czasie, 
przewidywanie następstw decyzji, podejmowanie decyzji przy braku kompletnych danych, uwzględnia-
nie różnych perspektyw w procesie decyzyjnym).
• „Przywództwo” (umiejętność zachęcania innych do realizacji planu, posiadanie autorytetu, branie od-
powiedzialności za sposób realizacji i efekty pracy zespołu, przewodzenie w sytuacjach kryzysowych, 
dostosowanie stylu przewodzenia do okoliczności oraz zespołu).
• „Przedsiębiorczość”(aktywne poszukiwanie i wykorzystanie możliwości rozwoju, pozyskiwanie środ-
ków finansowych na realizację celów organizacji, znajomość otoczenia zewnętrznego organizacji, pozy-
skiwanie współpracowników, podejmowanie uzasadnionego ryzyka, nawiązywanie współpracy).
• „Myślenie strategiczne” (globalne spojrzenie na organizację, tworzenie strategii działania, przewidy-
wanie konsekwencji działań, tłumaczenie pracownikom strategii, konsultowanie strategii ze współpra-
cownikami).



Stan i perspektywy rozwoju 
ekonomii społecznej18 na 
Mazowszu, z wyłączeniem 
aglomeracji warszawskiej

Przedstawienie 
najważniejszych 
wniosków z badań



Cel: 
• analiza i diagnoza relacji wiążących samorządy z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami 
ekonomii społecznej,  
• ocena perspektyw rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w środowiskach lokalnych, 
• identyfikacja barier hamujących rozwój ekonomii społecznej.  

Narzędzia badawcze:
• indywidualne wywiady pogłębione
• analiza dokumentów z dotychczasowych badań dotyczących rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu.

Badanie prezentuje stan i potencjalne możliwości rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu, zostało 
przeprowadzone po zakończeniu innych modułów badawczych realizowanych w ramach projektu na te-
renie Warszawy, co pozwoliło na uwzględnienie uzyskanych wcześniej wyników. Ze względu na znaczne 
zróżnicowanie Mazowsza zarówno ze względu na poziom zamożności swoich mieszkańców, jak i na wy-
stępujące problemy społeczne, podjęto decyzję o celowym wyborze jednostek do badania.

Chcąc rzetelnie opisać możliwe uwarunkowania rozwoju ekonomii społecznej, badanie zostało przepro-
wadzone w 6 powiatach o zróżnicowanym poziomie rozwoju kapitału społecznego i odmiennej sytuacji 
na rynku pracy. W każdym zostały przeprowadzone wywiady z liderami i osobami odpowiedzialnymi za 
finanse w organizacjach pozarządowych, przedstawicielem jednostek samorządu terytorialnego na po-
ziomie powiatu odpowiedzialnymi za realizację zadań w obszarze polityki społecznej, przedstawicielami 
jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminy w której jest główna działalność organizacji 
pozarządowej objętej badaniem odpowiedzialnym za realizację zadań w obszarze polityki społecznej, 
przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawicielem Gminnego/ Miejskiego Ośrodka 

18. Instytucje ekonomii społecznej zostały na użytek projektu zdefiniowane dość szeroko. Główne grupy podmiotów IES, to: 
- organizacje pozarządowe, 
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickie-
go w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.1), które nie działają 
w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
- spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, 
- centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej.
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Pomocy Społecznej na poziomie gminy, w której prowadzona jest główna działalność organizacji poza-
rządowej objętej badaniem

Badanie wykazało, iż dominującą grupą organizacji pozarządowych są organizacje pomocowe i około 
pomocowe. Drugą grupą, zdecydowanie mniej liczną, są organizacje wspierające przedsiębiorczość lub 
rozwój społeczności lokalnej.  Wśród badanych podmiotów znalazły się dwie spółdzielnie socjalne. Co 
ciekawe, przedstawiciele spółdzielni na pytanie o cel funkcjonowania organizacji nie udzielili konkretnej 
odpowiedzi, a raczej wskazali na sprzyjające okoliczności (jak np. finansowanie z programu/projektu), 
które doprowadziły do powstania spółdzielni. 

Analiza stanu finansów organizacji pozarządowych objętych badaniem dokonana została w podziale na 
obszary głównej ich działalności. 

• Organizacje samopomocowe lub/i działające na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wyklucze-
niem i marginalizacją. Źródła przychodów w tej grupie to: dotacje celowe, środki uzyskane w wyniku 
wygranych konkursów na poziomie wojewódzkim, środki unijne, składki członkowskie, darowizny (spo-
radycznie) i tzw. 1% przekazywany dla organizacji pożytku publicznego. Sytuacja finansowa tych orga-
nizacji jest oceniana jako średnia.

Organizacje pozarządowe szukają różnych sposobów by poradzić sobie w sytuacji ograniczonych środ-
ków. Od „wrzucania kosztów” prowadzenia działalności w projekty finansowane ze środków EFS, po 
dopasowywanie działań pod pozostające w dyspozycji środki. Próbują ponadto korzystać z bezpłatnego 
użyczenia lokalu od gminy, czy też pozyskania od sponsorów potrzebnego wyposażenia. Z reguły naj-
większym wydatkiem organizacji pozarządowych działających na rzecz grup wymagających wsparcia 
jest działalność statutowa. Organizacje sporadycznie zatrudniają osoby wykonujące prace odpłatnie 
i popularnym sposobem na zmniejszenie kosztów jest rezygnacja z pracy wynagradzanej na rzecz pracy 
woluntarystycznej. Wśród istotnych wydatków przeważają: koszty utrzymania lokali  i koszty związane 
z obsługą administracji.

• Organizacje pozarządowe o profilu „biznesowym” mają inne źródła przychodów: środki pochodzące z 
projektów unijnych, opłaty od beneficjentów, datki sponsorów i działalność gospodarcza. W przypadku 
tych organizacji widoczna jest znacznie większa aktywność i skuteczność w zabieganiu o środki na cele 
statutowe organizacji. Z uwagi na odmienny charakter działalności i odmienne źródła finansowania, or-
ganizacje te są nie bardziej niezależne od jednostek samorządu terytorialnego, a ich sytuacja finansowa 
jest oceniana jako lepsza.
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W tej grupie organizacji zdecydowanie rzadziej sięga się po wsparcie wolontariuszy, co ma też przeło-
żenie na odmienną niż w przypadku organizacji pomocowych strukturę wydatków. Częściej niż w przy-
padku wcześniej opisanej kategorii organizacji struktura ta zawiera pozycję wynagrodzenia, wydatki 
stałe i koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Niektóre organizacje korzystają z pomieszczeń 
użyczanych im przez Urząd Miejski, Urząd Powiatowy czy PUP. Warto zauważyć pojawienie się wśród 
wydatków charakterystycznej dla tej kategorii organizacji pozycji, jaką są wydatki na marketing usług 
świadczonych przez stowarzyszenie. 

• W przypadku organizacji o charakterze sportowym o głównym źródle dochodu przesądzają powiązania 
z innymi podmiotami. Źródła dochodu są następujące: środki przekazywane przez gminę, datki spon-
sorów, wsparcie przekazywane przez parafię i składki członkowskie, jak i środki przekazywane przez 
Urząd Miasta, czy też wspieranie datkami od osób fizycznych. 

Wśród wydatków dominują wydatki na działalność statutową. Niektóre organizacje sportowe korzystają 
z pomieszczeń Urzędu Miasta. 

• W przypadku obydwu spółdzielni socjalnych objętych badaniem cechą wspólną są ich bardzo słabe wy-
niki finansowe. Przedstawiciel przedsiębiorstwa społecznego zadeklarował, iż prowadzona  działalność 
nie przynosi żadnych dochodów, a bieżące problemy (nieporozumienia z PFRON) stawiają pod znakiem 
zapytania dalsze trwanie przedsięwzięcia. 

Wśród wydatków spółdzielni największym kosztem jest czynsz za lokal. Jedna z nich nie ponosi kosztów 
telefonów, gdyż prywatny telefon i dostęp do Internetu jest wykorzystywany do celów spółdzielni. 

W trakcie badania zostało zaobserwowane zjawisko wypierania przez środki unijne tych środków finan-
sowych, które organizacja mogłaby pozyskać w ramach aktywności własnej swoich członków. Jest to 
niezgodne z logiką wsparcia unijnego, którego zadaniem miało być wspieranie aktywności, nie zaś jej 
pełne finansowanie. 

Badane organizacje pozarządowe widzą potrzebę szkoleń w zakresie prowadzenia finansów organizacji 
pozarządowych, a najczęściej zgłaszanym zapotrzebowaniem jest aktualizacja wiedzy o zmieniających 
się przepisach prawnych, nauka pisania i rozliczania wniosków o fundusze unijne, nowych sposób pozy-
skiwania i rozliczania środków zewnętrznych. 
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Barierą uczestnictwa w szkoleniach są finanse. Koszt uczestnictwa w szkoleniu jest zbyt wysoki w po-
równaniu z dochodami organizacji i nie mieści się w strukturze wydatków. Dlatego też organizacje chęt-
nie korzystają z oferty szkoleń bezpłatnych oferowanych m.in. przez Centrum ds. Współpracy z Orga-
nizacjami Pozarządowymi. Drugim wymienianym sposobem na przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za 
finanse są szkolenia przewidziane w ramach projektów unijnych

Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi

Badanie pokazało, że przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego dobrze oceniają współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, choć dominuje wśród nich przekonanie, że głównym zadaniem organi-
zacji pozarządowych jest realizacja zadań zlecanych przez instytucje pomocy społecznej lub wspieranie 
ich pracowników. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi – zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie – powinien być uchwalany przez wszystkie gminy i wyznaczać zasady 
współpracy z organizacjami na cały nadchodzący rok. Ważny jest nie tylko sam fakt jego uchwalenia, 
ale i zaangażowanie organizacji już na etapie konstruowania samego dokumentu. Programy w badanych 
powiatach i gminach są bardzo ogólne, lakonicznie sformułowane, nie odnoszące się do specyfiki środo-
wiska lokalnego i często konstruowane wyłącznie ze względów formalnych. Często zakres i przedmiot 
współpracy zawarty w programie nie jest adekwatny do rzeczywistych potrzeb gminy. 

Badanie pokazało, że w opinii respondentów istnieją dwa czynniki ograniczające powierzanie zadań pu-
blicznych organizacjom pozarządowym. Po pierwsze wskazywano na wysokość środków na ten cel. Dru-
gim czynnikiem był brak wystarczających kompetencji wśród organizacji, które pozwoliłyby im podjąć 
się takich zadań, w szczególności w perspektywie długofalowej.  

Wielu rozmówców z JST jest sceptycznie nastawionych do podejmowanej przez spółdzielnie socjalne 
działalności gospodarczej. Respondenci nie orientują się w zagadnieniach związanych z działalnością 
spółdzielni. Bardzo częstym motywem w ich wypowiedziach jest krytyczna ocena lokalnego społeczeń-
stwa i jego umiejętności korzystania z szans dawanych przez NGO. Wśród urzędników często spotyka 
się opinię, że ze względu na niską jakość „materiału ludzkiego” działalność spółdzielni socjalnych musi 
być animowana, wspierana, nadzorowana i zarządzana. W niektórych ośrodkach pojawiały się już próby 
zawiązania spółdzielni socjalnych i zakończyły się one niepowodzeniem mimo poparcia ze strony JST. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy często upatruje się w niskim kapitale społecznym ludzi, którzy mają sta-
nowić trzon takiej spółdzielni.
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Wnioski z badania

Z obrazu jaki wyłonił się w wyniku przeprowadzenia badania nad stanem i perspektywami rozwoju eko-
nomii społecznej na Mazowszu, widać słabość podmiotów tej ekonomii oraz niski pozom wiedzy o tych 
podmiotach wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego a nawet wśród działaczy orga-
nizacji pozarządowych. 

Zasadniczą przyczyną tej słabości, pomijając kwestie zawiłości przepisów prawnych, niskiego i niesta-
bilnego wsparcia materialnego oraz merytorycznego, jest niski poziom kapitału społecznego, czyli sła-
bość „czynnika ludzkiego”, który przejawia się brakiem wzajemnego zaufania, roszczeniowością, oba-
wami przed przejawianiem inicjatywy. 

Niski poziom kapitału społecznego zamyka się w samo wzmacniającym się cyklu z poważnymi proble-
mami społecznymi jak: bezrobocie, ubóstwo, patologie społeczne itd. Wiele z badanych NGO zajmuje się 
właśnie walką z tego rodzaju problemami, lecz na ogół czyni to poprzez działania promujące zdrowy tryb 
życia, edukację, kulturę fizyczną, czy rehabilitację. Niewiele z badanych organizacji można było zaliczyć 
do podmiotów ekonomii społecznej sensu stricte. 

Wielu działaczy NGO, ale też wielu urzędników JST jest przekonanych, że działalność ekonomiczna orga-
nizacji pozarządowych jest obarczona dużym ryzykiem i przynosi wątpliwe efekty. Działacze wolą pozy-
skiwać środki z konkursów organizowanych przez jednostki samorządowe, czy też – jeszcze chętniej – z 
funduszy unijnych, niż rzucać się na nieznane wody działalności gospodarczej. Z tych samych przyczyn 
działacze organizacji pozarządowych rzadko upatrują szansy na rozwinięcie działalności gospodarczej 
w kredytach. Z drugiej strony, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, którzy byliby skłonni 
wesprzeć rozwój swego przedsiębiorstwa pożyczką, nie mogą na nią liczyć, ze względu na jego słabość 
ekonomiczną. Nawet wśród badanych NGO mających charakter pro biznesowy nie znalazły się takie, 
które same prowadziłyby działalność gospodarczą. 

Mogłoby się wydawać, że receptą na niechętne podejście do podejmowania działalności gospodarczej 
przez organizacje pozarządowe oraz kłopoty istniejących podmiotów ekonomii społecznej mogłyby sta-
nowić szkolenia i edukowanie w zakresie dobrych praktyk. Jednak, jak wynika z badań, organizacje po-
zarządowe są zainteresowane przede wszystkim takimi szkoleniami, z których można wynieść prak-
tyczną wiedzę np. na temat pozyskiwania środków unijnych. Przeczy to założeniu z jakim rozdzielane są 
fundusze unijne, mające przecież stanowić wsparcie w rozwoju kapitału społecznego, nie zaś cel sam 
w sobie. 
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Niestety polskie rozwiązania instytucjonalno-prawne kładą większy nacisk na rozwój zatrudnienia 
wspieranego niż na rozwój ekonomii społecznej sensu stricte. Jak słusznie zauważa M. Rymsza „kołem 
zamachowym gospodarki społecznej powinna być przedsiębiorczość społeczna, a nie – jak to ma  miej-
sce obecnie w Polsce – zatrudnienie socjalne”.19

19. M. Rymsza, Wstęp [w:]Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, red. M. Grewiński, 
M. Rymsza, WSP TWP Warszawa 2011



Podsumowanie 
wszystkich 
raportów z badań



Przeprowadzone na potrzeby projektu analizy wykazały, że współpraca międzysektorowa napotyka na 
wiele barier. Bariery prawne wynikają bezpośrednio z zapisów legislacyjnych – ich nieznajomości lub 
nieprawidłowej wykładni. Bariery finansowe objawiały się niewystarczającym wparciem podmiotów 
ekonomii społecznej przez samorządy warunkowane brakiem zasobów budżetowych, a także brakiem 
ofert instytucji finansowych dostosowanych do potrzeb i specyfiki działania IES, w tym organizacji poza-
rządowych. Wyraźnie zarysowały się również problemy w kwestiach podejmowania przez strony samo-
rządową i pozarządową partnerskich relacji, komunikacji oraz posługiwanie się schematami pojęciowy-
mi i stereotypami w relacjach między jednostkami samorządu terytorialnego a instytucjami ekonomii 
społecznej. Jednakże, z uwagi na jakościowy charakter realizowanych badań, trudno odnosić się do skali 
występowania opisanych problemów, można jednak wnioskować odnośnie ich natężenia i określić je jako 
wysokie.

Przeprowadzone badania dowiodły, że wiedza przedstawicieli podmiotów IES, w szczególności orga-
nizacji pozarządowych na temat aktów prawnych regulujących relacje międzysektorowe jest pobież-
na i niewystarczająca.20  Ponadto z badania barier w rozwoju warszawskich organizacji pozarządowych 
zrealizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wynika, iż w dużej części średniej wielkości 
organizacji dają się zaobserwować poważne luki kompetencyjne w zakresie zarządzania zespołem, fi-
nansami i wypełnianiu zobowiązań prawnych.21 

Badania obszarów i interwencji stycznych dla JST i organizacji pozarządowych (IES) zrealizowane przez 
Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, potwierdziły stan niewystarczającego wsparcia 
finansowego organizacji pozarządowych przez JST, marginalny udział powierzania w zakresie zlecania 
zadań publicznych oraz brak odpowiednio sprofilowanych instrumentów finansowych.22 

Analizując bariery finansowe trzeba wskazać na wyniki badania przeprowadzonego przez WYG Interna-
tional, odnoszące się do możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządo-
wych i instytucji ekonomii społecznej, które ujawniły, iż dostępna aktualnie oferta kredytowa dla przed-
siębiorców nie uwzględnia specyfiki działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje, co 

20. Por.: T. Schimanek (red.): Raport podsumowujący badanie sytuacji prawnej w zakresie wspierania działalności organizacji 
pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej, WYG International Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 12, M. Arczewska (red.): Obszary 
działań i interwencji stycznych dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (instytucji ekonomii społecz-
nej). Raport z badania, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Warszawa 2011, s. 94, W. Klaus, A. Winiarska (red.): 
Bariery w rozwoju warszawskich organizacji pozarządowych. Punkt widzenia kadry organizacji pozarządowych oraz współpracu-
jących z nimi urzędników, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2011, s. 68 -70.
21. W. Klaus, A. Winiarska (red.): Bariery w rozwoju…, op. cit., s. 53.
22. M. Arczewska (red.): Obszary działań…, op. cit. s. 53
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w wielu przypadkach nie pozwala im spełnić warunków uzyskania kredytu. Dotyczy to takich wymogów, 
jak określona wysokość rocznych obrotów, spodziewana wysokość rocznych przychodów w okresie kre-
dytowym czy też biznes plan niezbędny do uzyskania kredytu. 

Niespełnienie tych wymogów kwalifikuje organizacje do kategorii klientów banków o najwyższym stop-
niu ryzyka, co powoduje, że banki żądają od organizacji stosownych zabezpieczeń kredytu w postaci 
środków finansowych lub majątkowych. Większość organizacji nie ma wolnych środków, którymi mo-
głaby zabezpieczyć kredyt.

Realizując badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych 
i instytucji ekonomii społecznej nie zidentyfikowano również żadnych, dostępnych na Mazowszu, banko-
wych ofert poręczeń czy też bankowych gwarancji finansowych dla NGO.23 Trzeba przy tym pamiętać o 
skali zjawiska – na Mazowszu zarejestrowanych jest 10 tys. organizacji pozarządowych, z czego 3.5 tys. 
w samej Warszawie.24  

Odnosząc się do barier mentalnościowych trzeba m. in. wskazać na opisane w raportach badawczych 
trudności w identyfikowaniu i definiowaniu zasad współpracy międzysektorowej po stronie IES oraz 
trudności komunikacyjne we wzajemnych relacjach. Wśród przyczyn tego stanu, należy wymienić niski 
poziom kapitału społecznego w IES oraz luki kompetencyjne tych podmiotów dotyczące kwestii zarzą-
dzania pracownikami, systemu motywacji oraz organizacji pracy (m. in. brak umiejętności zarządzania 
strategicznego, brak przejrzystej ścieżki kariery i systemu motywacji finansowej w organizacji). 25 Źró-
dłem problemów jest także występujące po obu stronach niedostateczne rozumienie istoty działania 
sektorów skutkujące wzajemnym brakiem zaufania czy wręcz antagonistycznym nastawieniem partne-
rów. Prowadzi to do utrwalenia niekorzystnych postaw: roszczeniowej po stronie IES oraz władczej po 
stronie administracji.

Konsekwencją występowania i utrwalania wyżej opisanych barier jest niedostatecznie wykorzystany po-
tencjał  i niska aktywność organizacji pozarządowych w obszarze ekonomii społecznej. Jak wynika z 
badań „Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego 2010 na tle całej Polski”, zrealizowanych przez 

23. T. Schimanek (red.): Raport podsumowujący, op.cit., s. 8. 24. Dane Urzędu m. st. Warszawy za 2009 rok.
24.  Dane Urzędu m. st. Warszawy za 2009 rok.
25. Raport stan i perspektywy rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu z wyłączeniem aglomeracji warszawskiej, Fundacja Go-
spodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie, Warszawa 2011, s. 60, W. Klaus, A. Winiarska (red.): Bariery w rozwoju…, 
op. cit., s. 53.
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PBS DGA Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy w ramach projektu „TORO”, jedynie 21% stołecz-
nych organizacji prowadziło działalność odpłatną lub gospodarczą, a spośród nich, tylko co piątej przy-
niosła ona w ostatnim roku znaczący zysk. Jedynie 9% prowadziło działalność gospodarczą, natomiast 
17% działalność odpłatną nie dla zysku.Bardzo ważnym elementem diagnozy niskiej aktywności NGO 
w sferze ekonomicznej, są powody, dla których podmioty te nie decydują się na prowadzenie działalności 
gospodarczej. W badaniu przeprowadzonym przez WRZOS, wśród przyczyn tego stanu wymieniano zbyt 
dużą odpowiedzialność związaną z prowadzeniem działalności ekonomicznej oraz towarzyszącą temu 
biurokrację.26 

Podjęcie przez organizacje działalności ekonomicznej może dawać jej znaczne możliwości rozwoju i osią-
ganie niezależności finansowej. Z jednej strony niezależność ta przejawia się w możliwości prowadzenia 
działań, które nie są obarczone wytycznymi i określonymi rezultatami, jakich oczekuje instytucja finan-
sująca dany projekt, z drugiej – wzmacniają potencjał organizacji jako stabilnego partnera samorządu 
w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Środki dotacyjne przeznaczone na realizację projektów cechuje 
m.in. określony cel i warunki ich wykorzystania oraz wskazany sztywno okres finansowania. W przypad-
ku osiągania dochodu z działalności ekonomicznej, to organizacja decyduje o jego przeznaczeniu. Aspekt 
niezależności finansowej, jaki może dać organizacjom ekonomizacja ich działalności, jest istotny w kon-
tekście zdiagnozowanej złej sytuacji finansowej trzeciego sektora i trudności w zdobywaniu funduszy na 
bieżącą działalność. 

W związku z realizacją projektu „TORO” przyjęto założenie, iż zapewnienie trwałości rozwiązań w zakresie 
ekonomii społecznej i podnoszenie skuteczności działania IES jest możliwe poprzez innowacyjne podej-
ście do zagadnienia relacji partnerstwa publiczno-społecznego. Koncepcja ta uwzględnia wykorzystanie 
już funkcjonujących narzędzi i instrumentów oraz stworzenie nowych mechanizmów, umożliwiających 
kompleksowe rozwiązanie istniejących problemów finansowania podmiotów ekonomii społecznej.

26. M. Arczewska (red.): Obszary działań…, op. cit. s. 56 – 61.



Opis produktów finalnych 
projektu innowacyjnego 

testującego 
„TORO – w poszukiwaniu 

skutecznych metod 
wsparcia 

instytucji ekonomii 
społecznej”





W ramach projektu TORO podjęto się poszukiwań skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjono-
wania instytucji ekonomii społecznej. 

Dzięki prowadzonym działaniom opracowano cztery produkty finalne: 
I - Instrument Finansowy w postaci systemu pożyczkowo/poręczeniowego wspierającego płynność 
finansową podmiotów ekonomii społecznej (PES)
II -  System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć
III - Wieloletni Program Współpracy m.st. Warszawy z podmiotami ekonomii społecznej na lata 
2013-2015
IV - Mechanizm Wsparcia podmiotów ekonomii społecznej
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Produkt został opracowany przez Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich 
(PAFPIO) oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ Bank) i jest przygotowany dla PES, które poprawnie 
współpracują z samorządem, a sposób rozliczania przez nich dotacji nie budzi zastrzeżeń Produkt daje 
im możliwość ubiegania się o poręczenie pożyczki przez samorząd. Obejmuje on szerokie spectrum 
sprofilowanych do potrzeb PES pożyczek i kredytów obrotowych oraz pomostowych, jak i kredyt oraz 
pożyczkę inwestycyjną.

Z uwagi na to, że na rynku praktycznie nie są dostępne instrumenty finansowe dedykowane PES, pro-
dukt finalny I stanowi narzędzie innowacyjne. Proponowane rozwiązanie jest ponadto korzystniejsze 
finansowo dla adresatów i zapewnia szybsze uzyskanie dofinansowania, w porównaniu z instrumentami 
proponowanymi przez banki komercyjne.

Produkt ma ułatwić podmiotom ekonomii społecznej PES dostęp do środków finansowych, w związku 
z realizacją działalności statutowej oraz dywersyfikację portfela źródeł finansowania, a co za tym idzie 
zminimalizować bariery w działaniu PES. Wśród barier należy wymienić dostępność środków na finan-
sowanie działalności oraz zachowanie płynności finansowej. 

Wypracowana innowacja ma więc na celu wspieranie PES, a stosować ją może administracja samorzą-
dowa we współpracy z instytucjami finansowymi. Wspierane PES, to w szczególności organizacje poza-
rządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
które realizowały lub realizują projekty współfinansowane przez samorząd.

Instrument 

64

Instrument Finansowy 
(produkt finalny I) 

- system pożyczkowo/
poręczeniowy 

wspierający płynność 
finansową 

podmiotów ekonomii 
społecznej (PES).



65

W celu wdrożenia innowacji chcący ją wprowadzić samorząd podejmuje się wykonać w okresie maksy-
malnie 6 miesięcy następujące zadania: 
• nawiązanie współpracy z instytucjami finansowymi, które udzielają wsparcia finansowego dla PES 
i zgodzą się na wdrożenie,
• dokonanie analizy potencjału w zakresie możliwości udzielania poręczeń pożyczek/kredytów PES, któ-
re z nim współpracują i rzetelnie wywiązują się z realizowanych zadań, 
• przeszkolenie pracowników współpracujących z PES,
• wyznaczenie pracownika koordynującego kontakty i wymianę informacji z instytucjami finansowymi. 

Koszty niezbędne do wdrożenia innowacji to około 65 tysięcy złotych: 
• wynagrodzenie zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie: 15 tysięcy złotych, 
• wdrożenie produktu finalnego: 35 tysięcy złotych, 
• promocja produktu: 15 tysięcy złotych.
 
Kluczowa w korzystaniu z wypracowanego instrumentu finansowego jest jego dostępność dla PES, co 
oznacza po pierwsze przejrzystą procedurę przyznawania kredytów oraz uproszczone wymogi formal-
ne. Oferta kredytów i pożyczek powinna być ponadto zróżnicowana ze względu na różne potrzeby po-
szczególnych organizacji. Konieczne wydaje się także tworzenie przyjaznego otoczenia dla PES zain-
teresowanych wzięciem pożyczki czy kredytu tak, aby produkty te nie były przez nie postrzegane jako 
nieosiągalne i stricte komercyjne, co wiąże się z dość ograniczoną wiedzą organizacji nt. rynku kredy-
towego i z brakiem profilowanej oferty. Rekomenduje się prowadzenie doradztwa dla organizacji za-
interesowanych ofertą instytucji finansowych, by zminimalizować problem przygotowania poprawnych 
dokumentów finansowych.

Instrument finansowy wymaga intensywnej promocji w szerokim zakresie, ponieważ nikłe zaintereso-
wanie ofertą uwarunkowane jest w dużej mierze niedostateczną wiedzą na jej temat i brakiem trafnych 
decyzji marketingowych po stronie instytucji finansowych. Dostępność produktu tworzy  im przestrzeń 
do działania i daje możliwość rozwoju. Produkt finalny jest skierowany do podmiotów, które już osiągnę-
ły pewien poziom organizacyjny – nie będzie on atrakcyjny dla organizacji działających na małą skalę w 
oparciu o wolontariat. 

Należy podkreślić, że produkt finalny wymaga stosowania mechanizmu poręczenia. Oznacza to, że PES 
współpracujące z samorządem, rozliczające dotacji terminowo i bez zastrzeżeń, powinny mieć możli-
wość ubiegania się o poręczenie pożyczki przez samorząd. Zastosowanie mechanizmu może korzystnie 
wpłynąć na atrakcyjność oferty w ramach Instrumentu Finansowego, bo dzięki niemu możliwe jest obni-
żenie kosztów oprocentowania dla pożyczek zabezpieczonych udzielonym przez samorząd poręczeniem. 



66

Ponadto poręczenie wpłynie korzystnie na ocenę zdolności kredytowej PES, co spowoduje wzrost zaufa-
nia instytucji finansowych do PES.  

Produkt finalny należy włączać do głównego nurtu polityki, a działania upowszechniające dotyczyć 
powinny oddziaływania na instytucje finansowe, tak aby wzorując się na ofercie stworzonej w ramach 
projektu TORO wychodzić naprzeciw oczekiwaniom PES, w tym organizacji pozarządowych. W strategii 
wskazuje się na prowadzenie działań mających na celu zainteresowanie wdrożeniem jak największej 
liczby podmiotów z sektora bankowego. W badaniu ewaluacyjnym wymienia się następujące podmioty: 
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy 
i Mazowiecki Fundusz Poręczeń Pożyczkowych oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jak i Bank 
Gospodarstwa Krajowego.

Produkty finalne zostaną skonsultowane z przedstawicielami instytucji finansowych, tak aby ich wnio-
ski i opinie mogły zostać uwzględnione w procesie upowszechniania. W zakresie strategii włączania do 
głównego nurtu polityki, rekomenduje się ponadto skonsultowanie form i zakresu promocji produktu 
finalnego z przedstawicielami PES, m. in. z członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego, z człon-
kami Zespołu doradczego ds. rozwoju ekonomii społecznej powołanego przez Pełnomocnika Prezyden-
ta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami podmiotów 
pełniących rolę wystandaryzowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, jak i organizacji infra-
strukturalnych i federacyjnych. 

Celem podsumowania informacji odnośnie produktu finalnego I, zamieszcza się instrukcję jego sto-
sowania :
1. Produkt finalny w postaci Instrumentu Finansowego może być stosowany przez administrację samo-
rządową we współpracy z instytucjami finansowymi w celu wspierania adresatów produktu finalnego, 
którymi są PES, w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Samorząd lokalny, który podejmie decyzję o wdrożeniu produktu powinien nawiązać współpracę 
z instytucjami finansowymi, które udzielają wsparcia finansowego dla PES (warunek konieczny wprowa-
dzenia produktu).
3. Samorząd lokalny, który podejmie decyzję o wdrożeniu produktu finalnego, powinien dokonać analizy 
możliwości w zakresie wprowadzenia mechanizmu poręczenia pożyczek/kredytów, o które ubiegają się 
PES współpracujące z jednostką.
4. Samorząd lokalny, który podejmie decyzję o zaimplementowaniu produktu powinien następnie po-
wołać zespół ds. wdrożenia produktu w terminie co najmniej 6 miesięcy od planowanego wprowadzenia 
rozwiązania do użycia. Do prac w zespole powinni być zaproszeni przedstawiciele samorządu, odpowie-
dzialni za wdrożenie, przedstawiciele instytucji finansowych zainteresowanych współpracą, reprezen-
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tanci PES oraz przedstawiciele wystandaryzowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.
5. Celem prac zespołu winno być określenie:
a. Celu głównego i celów szczegółowych wynikających z wprowadzenia produktu,
b. Skutków jakie przyniesie wprowadzenie produktu do działania w ujęciu długofalowym,
c. Warunków udzielanych pożyczek/kredytów na podstawie propozycji opracowanych przez instytucje 
finansowe, 
d. Warunków jakie muszą spełniać potencjalni użytkownicy ubiegający się o pożyczkę/kredyt (m.in. wy-
móg współpracy z samorządem jako warunek konieczny ubiegania się o poręczenie),
e. Zakresu współpracy samorządu z instytucjami finansowymi w zakresie komunikacji i wymiany infor-
macji w toku współpracy.
6. Okres przygotowania do wdrożenia produktu finalnego wynosi maksymalnie 6 miesięcy. Okres ten po-
winien być związany z promowaniem wiedzy na temat możliwości, jakie daje korzystanie z instrumentów 
pożyczkowo-kredytowych przez PES.
7. W związku z zastosowaniem wdrożenia należy przeszkolić pracowników współpracujących z PES, 
w szczególności z organizacjami pozarządowymi w danej jednostce oraz wyznaczyć pracownika koordy-
nującego kontakty i wymianę informacji z instytucjami finansowymi. 
8. W toku stosowania produktu samorząd powinien:
a. Udzielać informacji instytucjom finansowym koniecznych do oceny zdolności kredytowej podmiotów 
ubiegających się o pożyczkę/.kredyt na prośbę instytucji finansowej,
b. Udzielać poręczeń pożyczek/kredytów dla PES na warunkach określonych w fazie dostosowywania 
rozwiązania do warunków lokalnych.
c. Zbierać informacje na temat wykorzystywania produktu, jego dostępności i atrakcyjności w celu wpro-
wadzania ulepszeń (we współpracy z instytucjami finansowymi).
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Instrument 

Załącznik do opisu 
produktu finalnego I:

System pożyczek 
opracowany przez 

Polsko-Amerykański Fundusz 
Pożyczkowy Inicjatyw 

Obywatelskich

         Pożyczki Pomostowe

• Przeznaczenie produktu
Pożyczka pomostowa związana jest z realizacją projektu lub zadania zleconego (podpisana umowa) 
w oczekiwaniu na fundusze. Projekty, o których mowa, mogą być realizowane ze środków: samorządu 
lokalnego, administracji publicznej szczebla wojewódzkiego i centralnego lub funduszy europejskich. 
Jednak zapisy umowy pożyczkowej nie zawierają odniesień do poszczególnych projektów/umów – zapis 
pozostaje na poziomie ogólnym: Pożyczka jest udzielona na wydatki  związane z prowadzeniem statu-
towej działalności Pożyczkobiorcy i Pożyczkobiorca zobowiązuje się wykorzystać uruchomione środki 
w tym celu.

• Adresaci produktu
Adresatami produktu są IES, w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współpracujące z m.st. Warszawa, 
działające w Warszawie i/lub na Mazowszu minimum jeden rok.

• Waluta
PLN

• Warunki otrzymania produktu
Nadrzędnym warunkiem niezbędnym do starania się o pożyczkę jest status prawny organizacji poza-
rządowej, dlatego przede wszystkim sprawdzane są dokumenty formalne.  Wymagane są następujące 
dokumenty:

I
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a/ rejestrowe:
- aktualny odpis z KRS, 
- statut (ostatnia wersja, spójna ze zmianami zgłoszonymi do sądu), 
- NIP
- regon

Kolejnym etapem w procesie analizy jest badanie kondycji finansowej organizacji, stąd wymagane są 
następujące dokumenty:

b/ finansowe:
- zatwierdzone przez zarząd sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata (chyba że organizacja działa 
krócej – wówczas rok),
- budżet organizacji na czas trwania pożyczki.

Warunkiem otrzymania pożyczki pomostowej jest realne, wiarygodne źródło spłaty, prosimy zatem 
o dokumenty

c/ potwierdzające przyznanie dotacji/grantu (kopia umowy):

O wiarygodności finansowej organizacji świadczy m.in. poprawne rozliczenie wcześniej realizowanych 
projektów. Prosimy zatem o:

d/ informacje nt. instytucji/osób wraz z numerami telefonów do kontaktu, które mogą poświadczyć 
prawidłowe rozliczenie finansowe wcześniejszych dotacji (2-3 kontakty)

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów kolejnym etapem jest spotkanie 
z przedstawicielami zarządu organizacji w jej biurze/miejscu prowadzenia działalności na temat prowa-
dzonych działań i sytuacji finansowej. 

• Czas oczekiwania na przyznanie kredytu
do dwóch tygodni od momentu złożenia kompletu wymaganych dokumentów

• Kwota kredytu i okres kredytowania 
do 500 tys. zł (nie więcej niż 50% budżetu za rok ubiegły); do 24 miesięcy

• Zabezpieczenia
weksel in blanco wystawiony przez organizację



• Parametry cenowe (przy różnych wariantach zabezpieczeń)
Oprocentowanie pożyczki: 
- 10% w skali roku w przypadku poręczenia wystawionego przez samorząd lokalny; 
- 12% w skali roku w przypadku braku takiego poręczenia

Prowizja przygotowawcza/za udzielenie pożyczki: 
- 0,5% kwoty pożyczki

Wymagany udział własny: 
- brak
 
• Sposób spłaty pożyczki
Harmonogram spłat ustalany jest indywidualnie z pożyczkobiorcą. Mogą to być spłaty miesięczne, kwar-
talne, półroczne bądź jednorazowe. Istnieje możliwość półrocznej karencji w spłacie kapitału. Odsetki 
muszą być spłacane minimum raz na kwartał. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłu-
żenia spłaty pożyczki (całości bądź poszczególnych rat). Wiąże się to z dodatkową opłatą: 0,5% restruk-
turyzowanego kapitału. Restrukturyzacji podlega sam kapitał, zatem warunkiem sporządzenia aneksu 
jest terminowa spłata odsetek bieżących. Pożyczkobiorca ma też prawo do wcześniejszej spłaty pożycz-
ki (całości bez poszczególnych rat) i nie jest z tego tytułu obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami. 

         Pożyczki Obrotowe

• Przeznaczenie produktu
Pożyczka obrotowa nie jest związana z żadnym konkretnym projektem /umową, służy zabezpieczeniu 
płynności finansowej organizacji podczas realizacji jej zadań statutowych  (zapis w umowie pożyczkowej: 
„Pożyczka jest udzielona na wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Pożyczkobiorcy 
i Pożyczkobiorca zobowiązuje się wykorzystać uruchomione środki w tym celu”.

• Adresaci produktu
Adresatami produktu są IES, w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współpracujące z m.st. Warszawa, 
działające w Warszawie i/lub na Mazowszu minimum jeden rok.

• Waluta
PLN

II
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• Warunki otrzymania produktu
Nadrzędnym warunkiem niezbędnym do starania się o pożyczkę jest status prawny organizacji poza-
rządowej, dlatego przede wszystkim sprawdzane są dokumenty formalne.  Wymagane są następujące 
dokumenty:

a/ rejestrowe:
- aktualny odpis z KRS, 
- statut (ostatnia wersja, spójna ze zmianami zgłoszonymi do sądu), 
- NIP
- regon

Kolejnym etapem w procesie analizy jest badanie kondycji finansowej organizacji, stąd wymagane są 
następujące dokumenty:

b/ finansowe:
- Zatwierdzone przez zarząd sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata (chyba że organizacja działa 
krócej – wówczas rok)
- budżet organizacji na czas trwania pożyczki

Warunkiem otrzymania pożyczki obrotowej jest realne, wiarygodne źródło spłaty, prosimy zatem o kon-
kretną informację

c/ z jakich źródeł pożyczka zostanie spłacona 

O wiarygodności finansowej organizacji świadczy m.in. poprawne rozliczenie wcześniej realizowanych 
projektów. Prosimy zatem o:

d/ informacje nt instytucji/ osób wraz z tel. kontaktowymi, które mogą poświadczyć prawidłowe roz-
liczenie finansowe wcześniejszych dotacji (2-3 kontakty)

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów kolejnym etapem jest spotkanie 
z przedstawicielami zarządu organizacji w jej biurze/ miejscu prowadzenia działalności na temat prowa-
dzonych działań i sytuacji finansowej. 

• Czas oczekiwania na przyznanie kredytu
do dwóch tygodni od momentu złożenia kompletu wymaganych dokumentów
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• Kwota kredytu i okres kredytowania 
do 100 tys. zł (nie więcej niż 50% budżetu za rok ubiegły); do 12 miesięcy

• Zabezpieczenia
weksel In blanco wystawiony przez organizację

• Parametry cenowe (przy różnych wariantach zabezpieczeń)
Oprocentowanie pożyczki: 
- 15% w skali roku

Prowizja przygotowawcza/ za udzielenie pożyczki: 
- 0,5% kwoty pożyczki

Wymagany udział własny: 
- brak

• Sposób spłaty pożyczki
Harmonogram spłat ustalany jest indywidualnie z pożyczkobiorcą. Mogą to być spłaty miesięczne, kwar-
talne, półroczne bądź jednorazowe. Istnieje możliwość półrocznej karencji w spłacie kapitału.  Odsetki 
muszą być spłacane minimum raz na kwartał. 
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia spłaty pożyczki (całości bądź poszczegól-
nych rat). Wiąże się to z dodatkową opłatą: 0,5% restrukturyzowanego kapitału. 

Restrukturyzacji podlega sam kapitał, zatem warunkiem sporządzenia aneksu jest terminowa spłata 
odsetek bieżących.

Pożyczkobiorca ma też prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki (całości bez poszczególnych rat) i nie jest 
z tego tytułu obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami.

         Pożyczki Inwestycyjne

• Przeznaczenie produktu
Pożyczka inwestycyjna związana jest z inwestycjami, jakie organizacja planuje zrealizować. Może to być 
np. remont siedziby, zakup środka transportu, zakup sprzętu, poniesienie wydatków w związku z re-
alizacją kampanii 1% itd. (zapis w umowie pożyczkowej: Pożyczka jest udzielona na wydatki  związane 
z prowadzeniem statutowej działalności Pożyczkobiorcy i Pożyczkobiorca zobowiązuje się wykorzystać 
uruchomione środki w tym celu.
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• Adresaci produktu
Adresatami produktu są IES, w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współpracujące z m.st. Warszawa, działa-
jące w Warszawie i/lub na Mazowszu minimum jeden rok.

• Waluta
PLN

• Warunki otrzymania produktu
Nadrzędnym warunkiem niezbędnym do starania się o pożyczkę jest status prawny organizacji poza-
rządowej, dlatego przede wszystkim sprawdzane są dokumenty formalne.  Wymagane są następujące 
dokumenty:

a/ rejestrowe:
- aktualny odpis z KRS, 
- statut (ostatnia wersja, spójna ze zmianami zgłoszonymi do sądu), 
- NIP
- regon

Kolejnym etapem w procesie analizy jest badanie kondycji finansowej organizacji, stąd wymagane są 
następujące dokumenty:

b/ finansowe:
- zatwierdzone przez zarząd sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata (chyba że organizacja działa 
krócej – wówczas rok)
- budżet organizacji na czas trwania pożyczki

Warunkiem otrzymania pożyczki inwestycyjnej jest realne, wiarygodne źródło spłaty, prosimy zatem 
o konkretną informację

c/ z jakich źródeł pożyczka zostanie spłacona 

O wiarygodności finansowej organizacji świadczy m.in. poprawne rozliczenie wcześniej realizowanych 
projektów. Prosimy zatem o:

d/ informacje nt instytucji/ osób wraz z tel. kontaktowymi, które mogą poświadczyć prawidłowe roz-
liczenie finansowe wcześniejszych dotacji (2-3 kontakty)



Po pozytywnej weryfikacji dokumentów kolejnym etapem jest spotkanie z przedstawicielami zarządu 
organizacji w jej biurze/ miejscu prowadzenia działalności na temat prowadzonych działań i sytuacji 
finansowej. 

• Czas oczekiwania na przyznanie kredytu
do dwóch tygodni od momentu złożenia kompletu wymaganych dokumentów

• Kwota kredytu i okres kredytowania
do 300 tys. zł (nie więcej niż 50% budżetu za rok ubiegły); do 18 miesięcy

• Zabezpieczenia
weksel In blanco wystawiony przez organizację

• Parametry cenowe (przy różnych wariantach zabezpieczeń)
Oprocentowanie pożyczki: 
- 15% w skali roku

Prowizja przygotowawcza/ za udzielenie pożyczki: 
- 0,5% kwoty pożyczki

Wymagany udział własny: 
- brak

• Sposób spłaty pożyczki
Harmonogram spłat ustalany jest indywidualnie z pożyczkobiorcą. Mogą to być spłaty miesięczne, kwar-
talne, półroczne bądź jednorazowe. Istnieje możliwość półrocznej karencji w spłacie kapitału. Odsetki 
muszą być spłacane minimum raz na kwartał.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia spłaty pożyczki (całości bądź poszczegól-
nych rat). Wiąże się to z dodatkową opłatą: 0,5% restrukturyzowanego kapitału. Restrukturyzacji podle-
ga sam kapitał, zatem warunkiem sporządzenia aneksu jest terminowa spłata odsetek bieżących. 

Pożyczkobiorca ma też prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki (całości bez poszczególnych rat) i nie jest 
z tego tytułu obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami.  
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        Usługi dodatkowe dla wszystkich rodzajów pożyczek

Z doświadczenia Partnera 5 – PAFPIO, wynika, że dla większości organizacji ubiegających się o pożyczkę 
problem stanowi przygotowanie niektórych dokumentów finansowych,  w szczególności budżetu. Nie-
rzadko także jakość obowiązkowych sprawozdań finansowych nie odpowiada wymaganym standardom. 
Z tego względu potencjalni pożyczkobiorcy zainteresowanie skorzystaniem z Instrumentu Finansowego, 
będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji w celu przygotowania poprawnych doku-
mentów.

Ponieważ wiele organizacji nie postrzega pożyczki jako produktu dedykowanego organizacjom, traktu-
jąc go jako produkt komercyjny, przewidziano możliwość bezpośredniego spotkania („Dzień Otwarty” 
w PAFPIO). Umożliwi to znalezienie odpowiedzi na pytania, nurtujące potencjalnych pożyczkobiorców 
w związku z faktem skorzystania z pożyczki.

PAFPIO jest instytucją finansową związaną wyłącznie z sektorem pozarządowym, której celem jest 
wspieranie rzetelnych organizacji. Rzetelność finansowa jest bowiem jednym z wyznaczników profe-
sjonalnej organizacji. Dlatego też Partner może dzielić się swoją rozległą wiedzą z Liderem w zakresie 
wymiany informacji na temat nierzetelnych pożyczkobiorców/beneficjentów,  a ze względu na wieloletnie 
doświadczenie może on także udzielać konsultacji w zakresie oceny rzetelności finansowej organizacji 
w związku z prowadzoną oceną wniosku o dotację. 

IV      
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Instrument 

System kredytów 
opracowany przez Bank 

Ochrony Środowiska S.A.

        Kredyt na bieżącą działalność

• Przeznaczenie produktu
Finansowanie bieżącej działalności NGO (m.in. płatności ZUS, US, zaplanowanych działań bieżących, 
płatności z tytułu wynagrodzeń) współpracujących z Miastem Stołecznym Warszawa. Wypłata transzy 
kredytu tylko na podstawie złożonego zlecenia wypłaty zgodnego z celem przeznaczenia kredytu, okre-
ślonego w Umowie.

• Adresaci produktu
Adresatami produktu są IES, w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacje, które realizowały lub 
są w trakcie realizowania projektów współfinansowanych przez m.st. Warszawa).

• Waluta
PLN

• Warunki otrzymania produktu
− posiadanie rachunku bieżącego w Banku/Pakietu dla NGO, na który będą wnoszone wpływy z tytułu: 
składek, darowizn, dotacji, prowadzonej działalności statutowej, prowadzonej działalności statutowej 
odpłatnej, prowadzonej działalności gospodarczej, 1% podatku;
− brak wpisu w Międzybankowej Informacji Gospodarczej „Bankowy Rejestr” i „Dokumenty Zastrzeżone”; 
− brak zaległości w płatnościach do ZUS i US;
− prowadzenie działalności minimum 36 miesięcy;
− posiadanie zdolności kredytowej, wyliczonej zgodnie z metodyką Banku.

I
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• Lista wymaganych dokumentów
Dokumenty rejestrowe:
− odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej;
− odpis z KRS, jeśli prowadzi działalność gospodarczą;
− Akt Notarialny wraz z oświadczeniem o ustanowieniu organizacji typu „not for profit”; 
− Statut organizacji;
− Decyzja o nadaniu NIP;
− Zaświadczenie o nadaniu REGON.

Dokumenty formalno-prawne:
− zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością składek i podatków;
− zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec jednostki samorządu terytorialnego, jeśli organiza-
cja jest podatnikiem takiego podatku;
− roczne deklaracje podatkowe CIT-8;
− miesięczne deklaracje podatkowe CIT-2, jeśli organizacja nie jest zwolniona 
z obowiązku składania;
− deklaracja CIT-5, jeśli organizacja uzyskuje dochody z dywidend i przeznacza je na cele statutowe 
i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem zryczałtowanym;
− deklaracja CIT-11 jeśli organizacja nie przeznacza uzyskanych dochodów na cele statutowe;
− opinie banków i instytucji finansujących organizację.

Dokumenty finansowe:
− bilans, rachunek wyników wraz z informacją dodatkową za ostatnie pełne dwa lata;
− opinia i raport z badania sprawozdania finansowego, jeśli organizacja jest zobowiązana poddać się 
takiemu badaniu;
− sprawozdanie roczne wg wzoru określonego przez Ministra Finansów;
− w przypadku organizacji pożytku publicznego, opinia i raport z badania sprawozdania finansowego;
− sprawozdanie statystyczne SOF;
− budżet organizacji na okres kredytowania;
− źródła finansowania działalności (kopie umów kredytów i pożyczek, umowy darowizny, umowy o dofi-
nansowanie realizowanych projektów, umowy zlecenia prac, kopie umów z wykonawcami w celu reali-
zacji projektów inwestycyjnych);
− aktualny budżet (plan finansowy) na dany rok lub na okres trwania kredytu;
− umowa ze sponsorem pokazująca możliwość spłaty kredytu (o ile dotyczy).
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W przypadku finansowania pomostowego i uzupełniającego dodatkowo:
− zestawienie rzeczowo-finansowe projektu;
− budżet projektu;
− harmonogram projektu;
− umowa dofinansowania projektu;
− pisemna informacja od donatora o zatwierdzeniu projektu;
− kopie umów zawartych z wykonawcami projektu.

• Czas oczekiwania na przyznanie kredytu
Do 20 dni od czasu dostarczenia pełnej wymaganej dokumentacji.

• Kwota kredytu i okres kredytowania
− Wysokość limitu kredytowego ustalana jest indywidualnie na podstawie złożonego przez NGO wniosku 
wraz z dokumentacją finansową. 
− Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny 12 miesięczny okres, 
bez konieczności spłaty kredytu. Odnowienie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

• Zabezpieczenia
− pełnomocnictwo do rachunku bieżącego;
− weksel własny;
− poręczenie m.st. Warszawa;
− poręczenie osób fizycznych;
− inne akceptowane przez Bank, np.: kaucja, zastaw rejestrowy, hipoteka, cesja praw z umowy lokaty.

• Parametry cenowe

Oprocentowanie:
WIBOR 1M + marża Banku w wysokości od 2,50 p.p. do 5,00 p.p. 
(wysokość marży uzależniona od oceny kredytowej NGO przez Bank) 
WIBOR 1 M na dzień 07.07.2011r. wynosi 4,62% 
4,62% + 2,50% = 7,12%
4,62% + 5,00% = 9,62%

Prowizja przygotowawcza:
1,20% - od kwoty przyznanego kredytu
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Wymagany udział własny:
0% 
• Sposób spłaty kredytu
− Każdy wpływ na rachunek kredytowy Klienta powoduje odnowienie linii kredytowej.
− Całkowita spłata kredytu po okresie 12 miesięcy. W przypadku odnowienia kredytu - bez konieczności 
spłaty wykorzystanej kwoty kredytu.
− Po upływie 24 miesięcy Klient jest zobowiązany do spłaty całości kredytu. Kredyt ponownie może zo-
stać wówczas udzielony po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków kredytowania.

         Kredyt Uzupełniający

• Przeznaczenie produktu
Przyznawany na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych przedsię-
wzięć realizowanych przez NGO, nieobjętych refundacją ze środków Miasta Stołecznego Warszawa, 
środków UE oraz środków pochodzących z innych programów pomocowych.

• Adresaci produktu
Adresatami produktu są IES, w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacje, które realizowały lub są 
w trakcie realizowania projektów współfinansowanych przez m.st. Warszawa).

• Waluta
PLN

• Warunki otrzymania produktu
− posiadanie rachunku bieżącego w Banku/Pakietu dla NGO, na który będą wnoszone wpływy z tytułu: 
składek, darowizn, dotacji, prowadzonej działalności statutowej, prowadzonej działalności statutowej 
odpłatnej, prowadzonej działalności gospodarczej, 1% podatku;
− brak wpisu w Międzybankowej Informacji Gospodarczej „Bankowy Rejestr” i „Dokumenty Zastrzeżone”;
− brak zaległości w płatnościach do ZUS i US;
− prowadzenie działalności minimum 36 miesięcy;
− posiadanie zdolności kredytowej, wyliczonej zgodnie z metodyką Banku.

• Lista wymaganych dokumentów
Dokumenty rejestrowe:
− odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej;
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− odpis z KRS, jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą;
− Akt Notarialny wraz z oświadczeniem o ustanowieniu organizacji typu „not for profit”; 
− Statut organizacji;
− Decyzja o nadaniu NIP;
− Zaświadczenie o nadaniu REGON.

Dokumenty formalno-prawne:
− zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością składek i podatków;
− zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec jednostki samorządu terytorialnego, jeśli jest podat-
nikiem takiego podatku;
− roczne deklaracje podatkowe CIT-8;
− miesięczne deklaracje podatkowe CIT-2, jeśli organizacja nie jest zwolniona z obowiązku składania;
− deklaracja CIT-5, jeśli organizacja uzyskuje dochody z dywidend i przeznacza je na cele statutowe 
i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem zryczałtowanym;
− deklaracja CIT-11 jeśli organizacja nie przeznacza uzyskanych dochodów na cele statutowe;
− opinie banków i instytucji finansujących organizację.

Dokumenty finansowe:
− bilans, rachunek wyników wraz z informacją dodatkową za ostatnie pełne dwa lata;
− opinia i raport z badania sprawozdania finansowego, jeśli organizacja jest zobowiązana poddać się 
takiemu badaniu;
− sprawozdanie roczne wg wzoru określonego przez Ministra Finansów;
− w przypadku organizacji pożytku publicznego, opinia i raport z badania sprawozdania finansowego;
− sprawozdanie statystyczne SOF;
− budżet organizacji na okres kredytowania;
− źródła finansowania działalności (kopie umów kredytów i pożyczek, umowy darowizny, umowy o dofi-
nansowanie realizowanych projektów, umowy zlecenia prac, kopie umów z wykonawcami w celu reali-
zacji projektów inwestycyjnych);
− aktualny budżet (plan finansowy) na dany rok lub na okres trwania kredytu;
−u mowa ze sponsorem pokazująca możliwość spłaty kredytu (o ile dotyczy).

W przypadku finansowania pomostowego i uzupełniającego dodatkowo:
− zestawienie rzeczowo- finansowe projektu;
− budżet projektu;
− harmonogram projektu;
− umowa dofinansowania projektu;
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− pisemna informacja od donatora o zatwierdzeniu projektu;
− kopie umów zawartych z wykonawcami projektu.

• Czas oczekiwania na przyznanie kredytu
Do 20 dni od czasu dostarczenia pełnej wymaganej dokumentacji.

• Kwota kredytu i okres kredytowania
Kredyt uzupełniający udzielany jest na pozostałe wydatki nieobjęte dotacją. Maksymalny okres kredyto-
wania do 10 lat.

• Zabezpieczenia
− pełnomocnictwo do rachunku bieżącego;
− weksel własny;
− poręczenie m.st. Warszawa;
− poręczenie osób fizycznych
− inne akceptowane przez Bank, np.: kaucja, zastaw rejestrowy, hipoteka, cesja praw z umowy lokaty.

• Parametry cenowe
Oprocentowanie:
WIBOR 1M + marża Banku w wysokości od 3,00 p.p. do 6,00 p.p. 
(wysokość marży uzależniona od oceny kredytowej NGO przez Bank) 
WIBOR 1 M na dzień 07.07.2011r. wynosi 4,62% 
4,62% + 3,00% = 7,62%
4,62% + 6,00% = 10,62%

Prowizja przygotowawcza:
1,00% - od kwoty przyznanego kredytu

Wymagany udział własny:
0% - w przypadku, gdy zabezpieczenie stanowi poręczenie m.st. Warszawa, 
10% - w pozostałych przypadkach.

• Sposób spłaty kredytu
− Spłata rat kapitałowych kredytu uzupełniającego następuje ze środków własnych NGO w okresach 
miesięcznych lub 3 miesięcznych, istnieje możliwość ustalenia indywidualnego sposobu spłaty.
− Spłacona kwota kapitału nie może być wykorzystana ponownie.
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− Spłata raty odsetkowej następuje ze środków własnych NGO w okresach miesięcznych.
− Brak prolongaty terminu spłaty kredytu.

          Kredyt Pomostowy

• Przeznaczenie produktu
Przyznawany na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć realizowanych przez NGO, ob-
jętych refundacją ze środków Miasta Stołecznego Warszawa, środków pochodzących z UE lub środków 
z innych programów pomocowych.

• Adresaci produktu
Adresatami produktu są IES, w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacje, które realizowały lub 
są w trakcie realizowania projektów współfinansowanych przez m.st. Warszawa).

• Waluta
PLN

• Warunki otrzymania produktu
− posiadanie rachunku bieżącego w Banku/Pakietu dla NGO, na który będą wnoszone wpływy z tytułu: 
składek, darowizn, dotacji, prowadzonej działalności statutowej, prowadzonej działalności statutowej 
odpłatnej, prowadzonej działalności gospodarczej, 1% podatku;
− brak wpisu w Międzybankowej Informacji Gospodarczej „Bankowy Rejestr” i „Dokumenty Zastrzeżone”; 
− brak zaległości w płatnościach do ZUS i US;
− prowadzenie działalności minimum 36 miesięcy;
− posiadanie zdolności kredytowej, wyliczonej zgodnie z metodyką Banku.

• Lista wymaganych dokumentów

Dokumenty rejestrowe:
− odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej;
− odpis z KRS, jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą;
− Akt Notarialny wraz z oświadczeniem o ustanowieniu organizacji typu „not for profit”;
− Statut organizacji;
− Decyzja o nadaniu NIP;
− Zaświadczenie o nadaniu REGON.

III
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Dokumenty formalno-prawne:
− zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością składek i podatków;
− zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec jednostki samorządu terytorialnego, jeśli jest podat-
nikiem takiego podatku;
− roczne deklaracje podatkowe CIT-8;
− miesięczne deklaracje podatkowe CIT-2, jeśli organizacja nie jest zwolniona z obowiązku składania;
− deklaracja CIT-5, jeśli organizacja uzyskuje dochody z dywidend i przeznacza je na cele statutowe i ko-
rzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem zryczałtowanym;
− deklaracja CIT-11 jeśli organizacja nie przeznacza uzyskanych dochodów na cele statutowe;
− opinie banków i instytucji finansujących organizację.

Dokumenty finansowe:
− bilans, rachunek wyników wraz z informacją dodatkową za ostatnie pełne dwa lata;
− opinia i raport z badania sprawozdania finansowego, jeśli organizacja jest zobowiązana poddać się 
takiemu badaniu;
− sprawozdanie roczne wg wzoru określonego przez Ministra Finansów;
− w przypadku organizacji pożytku publicznego, opinia i raport z badania sprawozdania finansowego;
− sprawozdanie statystyczne SOF;
− budżet organizacji na okres kredytowania;
− źródła finansowania działalności (kopie umów kredytów i pożyczek, umowy darowizny, umowy o dofi-
nansowanie realizowanych projektów, umowy zlecenia prac, kopie umów z wykonawcami w celu reali-
zacji projektów inwestycyjnych;
− aktualny budżet (plan finansowy) na dany rok lub na okres trwania kredytu;
− umowa ze sponsorem pokazująca możliwość spłaty kredytu (o ile dotyczy).

W przypadku finansowania pomostowego i uzupełniającego dodatkowo:
− zestawienie rzeczowo- finansowe projektu;
− budżet projektu;
− harmonogram projektu;
− umowa dofinansowania projektu;
− pisemna informacja od donatora o zatwierdzeniu projektu;
− kopie umów zawartych z wykonawcami projektu.

• Czas oczekiwania na przyznanie kredytu
Do 20 dni od czasu dostarczenia pełnej wymaganej dokumentacji.
• Kwota kredytu i okres kredytowania
Udzielany jest do wysokości 100% przyznanej dotacji, określonej w Umowie o Dotację. Okres kredyto-



wania zależy od terminu wypłaty dotacji, określonego w Umowie o Dotację. Jeżeli Umowa o Dotację nie 
określa terminu wypłaty dofinansowania, za termin wypłaty Dotacji (koniec okresu kredytowania) przyj-
muje się okres 12  miesięcy od dnia zakończenia inwestycji. 

• Zabezpieczenia
− cesja z Umowy Dotacji (Umowa Dotacji z m.st. Warszawa lub Umowa o dotację unijną lub Umowa o do-
tację w ramach programu pomocowego),
− weksel własny,
− pełnomocnictwo do rachunku bieżącego.
− Inne akceptowane przez Bank

• Parametry cenowe
Oprocentowanie kredytu
WIBOR 1M + marża Banku w wysokości od 1,5 p.p. do 4 p.p. (wysokość marży uzależniona od oceny kre-
dytowej NGO przez Bank) 
WIBOR 1 M na dzień 07.07.2011r. wynosi 4,62% 
4,62% + 1,5% = 6,12%
4,62% + 4,00% = 8,62%

Prowizja przygotowawcza/ za udzielenie kredytu
0,75% - od kwoty przyznanego kredytu

Wymagany udział własny
0%

• Sposób spłaty kredytu 
− Spłata rat kapitałowych kredytu pomostowego następuje z wypłat Dotacji.
− Spłacona kwota kapitału nie może być wykorzystana ponownie.
− Spłata raty odsetkowej następuje ze środków własnych NGO w okresach miesięcznych. 

Okres karencji w spłacie kapitału kredytu pomostowego dla NGO jest zgodny  z terminami wypłat Dota-
cji, określonymi w Umowie o Dotację. Jeżeli Umowa  o Dotację przewiduje jednorazową wypłatę Dotacji 
po zakończeniu realizacji inwestycji, to okres karencji w spłacie kapitału odpowiada terminowi wypłaty 
Dotacji.
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System Monitoringu 
Realizowanych Przedsięwzięć 

(produkt finalny II)
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System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć (SMRP) to narzędzie informatyczne, którego celem 
jest monitorowanie realizacji zadań publicznych przez m.st. Warszawa. System agreguje informacje 
dotyczące współpracy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, jak i na 
temat kosztów poniesionych przez Urząd m.st. Warszawy na realizację programów miejskich przyjętych 
w m.st. Warszawa. Aplikacja składa się z elementów dotyczących: procedury przyznawania organiza-
cjom środków w drodze otwartych konkursów ofert, jak i z pominięciem tej procedury, prowadzenia 
rejestru umów, monitorowania kosztów pracowniczych związanych z realizacją programów miejskich.

Produkt finalny II pozwoli na wprowadzenie ułatwień oraz rozwiązanie problemów zidentyfikowanych 
w zakresie organizowania i przebiegu całego procesu współpracy z PES, jak i na zbieranie danych 
odnośnie wydatków samorządu. SMRP przyporządkuje ogłaszany otwarty konkurs ofert do działań 
realizowanych w ramach programów miejskich przyjętych w m.st. Warszawa, co pozwoli zaszerego-
wać wydatki związane z dotacjami dla organizacji pozarządowych do odpowiednich programów miej-
skich. Ponadto usprawniona zostanie procedura aplikacyjna, dzięki możliwości składania ofert on-line, 
jak i umieszczania w systemie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Dane z SMRP dotyczące ofert 
zgłaszanych przez PES będą następnie eksportowane do Internetowej Księgi Dotacji i tam publikowane.

System umożliwi ponadto monitorowanie dalszej współpracy z PES, poprzez prowadzenie rejestru 
umów dotacyjnych, jak i importowanie sprawozdań z wykonania zadania publicznego wraz z informacja-
mi dotyczącymi ich rozliczenia. Warto podkreślić, że z Generatora Wniosków będą także importowane 
do SMRP informacje o potrzebach instytucji ekonomii społecznej. Organizacje będą mogły na etapie 
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wypełniania ofert oraz na etapie zamieszczania sprawozdań z wykonania zadania, wprowadzać do ge-
neratora swoje sugestie, uwagi oraz opinie na temat współpracy z m.st. Warszawa, a także na temat 
funkcjonowania narzędzia.

System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć pozwala na zastąpienie dotychczasowych wewnętrz-
nych rejestrów umów i umożliwia stworzenie ujednoliconej dla wszystkich jednostek organizacyjnych, 
aplikacji do monitorowania realizacji umów i ich rozliczeń. Produkt umożliwia także monitorowanie wy-
datków związanych z kosztami pracowniczymi Urzędu m.st. Warszawy na realizację programów miej-
skich. W aplikacji zostanie uwzględniona funkcja, która pozwoli na wprowadzenie do systemu informacji 
o szacunkowym czasie pracy poświęconym na realizację poszczególnych zadań. W efekcie funkcjono-
wania systemu obniżone zostaną koszty stosowanych procedur, przyspieszy się proces zlecania zadań 
publicznych, a także skoordynowany zostanie obieg informacji o potrzebach PES.

Produkt może być stosowany przez pracowników administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem samorządów o rozbudowanej strukturze poziomej i pionowej, która ogranicza komunikację 
i utrudnia przepływ informacji. W m.st. Warszawa produkt SMRP powinien zostać wdrożony we wszyst-
kich biurach Urzędu m.st. Warszawy oraz w wydziałach dla Dzielnic m.st. Warszawy. Adresatami po-
średnimi produktu finalnego II są PES, w szczególności organizacje pozarządowe oraz instytucje finan-
sowe oferujące Instrument Finansowy (produkt finalny I). 

W celu wdrożenia innowacji chcący ją wprowadzić samorząd podejmuje się wykonać w okresie maksy-
malnie 12 miesięcy następujące zadania: 
- dokonanie zakupu oprogramowania informatycznego umożliwiającego stosowanie rozwiązania wraz 
z licencją, 
- przeszkolenie użytkowników - pracowników JST współpracujących z PES, przy czym w szkoleniu jed-
norazowo nie powinno brać udziału więcej niż 10 osób; szkolenie jest warunkiem niezbędnym aby pro-
dukt był w pełni dostępny dla jego użytkowników. 

Koszty niezbędne do wdrożenia innowacji to około 197,5 tysięcy złotych: 
- wdrożenie produktu: 160 tysięcy złotych, 
- szkolenia z obsługi produktu dla pracowników JST: 37,5 tysięcy złotych.

Celem podsumowania informacji odnośnie produktu finalnego II,  zamieszcza się instrukcję jego sto-
sowania :
1. Przedstawiona powyżej koncepcja produktu finalnego SMRP stanowi odpowiedź na potrzeby Urzędu 
m.st. Warszawy. Szczegółowe rozwiązania zostały opracowane 
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w oparciu o przepisy i warunki obowiązujące w m.st. Warszawie, jednak produkt finalny może być zasto-
sowany również w innych jednostkach samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem lokalnych przepi-
sów i uwarunkowań.
2. Samorząd lokalny, który podejmie decyzję o wdrożeniu produktu powinien dokonać analizy lokalnych 
uwarunkowań oraz otoczenia prawnego jednostki, umożliwiających wprowadzenie produktu.
3. Samorząd lokalny powinien dokonać zakupu oprogramowania informatycznego umożliwiającego sto-
sowanie rozwiązania wraz z licencją.
4. Okres przygotowania do wdrożenia produktu finalnego wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Okres ten 
powinien być związany z wdrażaniem produktu w połączeniu ze szkoleniami pracowników.
5. W celu optymalnego wykorzystywania możliwości SMRP konieczne jest przeszkolenie pracowników 
danej jednostki, którzy współpracują z PES/NGO. 
6. Uwagi zgłaszane podczas szkolenia przez pracowników, którzy współpracują z PES/NGO, a którzy 
będą korzystać z SMRP powinny zostać uwzględnione, tak aby system maksymalnie wychodził naprze-
ciw oczekiwaniom użytkownikom. 
7. Informacje o funkcjonowaniu SMRP powinny być także upowszechnione wśród PES/NGO, tak aby uła-
twić im korzystanie z systemu, w szczególności z Generatora Wniosków. 



Załącznik do opisu pro-
duktu finalnego II: System 

Monitoringu Realizowanych 
Przedsięwzięć, przykładowe 

zrzuty ekranów 
z aplikacji.
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Oferta – szczegóły
Ocena oferty według 
poszczególnych parame-
trów.



Karta Oferty
System SMRP umożliwia 
wypełnienie i wygenero-
wanie Karty oferty. 
W Karcie Oferty dokonuje-
my oznaczenia wymogów 
spełniania kryteriów 
formalnych.

89

Lista konkursów, 
wyszukiwarka
Przeszukiwanie bazy 
umów z organizacjami po-
zarządowymi umożliwia 
Wyszukiwarka. 
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Koszty pracownicze
Moduł kosztów pracow-
niczych służy zliczaniu 
kosztów, jakie ponoszone 
są po stronie Urzędu z 
rozbiciem na poszczegól-
ne strategie i miesiące.

Administracja
W zakładce Administracja 
dostępne są przyciski 
generujące wydruki 
raportów.
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Wieloletni Program 
Współpracy m.st. Warszawy 

z podmiotami ekonomii 
społecznej na lata 2013-2015

 (produkt finalny III)

Wieloletni Program Współpracy (WPW) z podmiotami ekonomii społecznej (PES) ma na celu wprowa-
dzenie wieloletnich założeń finansowych i wyznaczenie podstawowych kierunków działania. Program 
uwzględnia współpracę m.st. Warszawy z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie funkcjonowania 
produktów finalnych I (Mechanizm Finansowy) i II (SMRP) projektu TORO oraz określa zasady współ-
pracy finansowej z tymi podmiotami w wymiarze 3-letnim, w tym funkcjonowania IV produktu finalnego 
projektu TORO (Mechanizmu Wsparcia). Można zatem przyjąć, że na produkt finalny składa się Wielolet-
ni Program Współpracy oraz zasady regulujące wykorzystywanie pozostałych produktów finalnych 
wypracowanych w ramach projektu TORO.

Działania mające na celu opracowanie programu odpowiadającego w sposób kompleksowy na potrze-
by i oczekiwania jego odbiorców, a także działania prowadzone na rzecz poprawy otoczenia PES oraz 
upowszechniania wiedzy na temat ekonomii społecznej pozwalają na wskazanie kolejnych elementów 
składających się na produkt finalny.

Do elementów tych należy zaliczyć:
1. spotkania konsultacyjne z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, mające na celu zebra-
nie uwag dotyczących formy i zakresu projektu programu,
2. szkolenia dla pracowników samorządowych z obszaru luk kompetencyjnych w zakresie współpracy 
samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej,
3. szkolenia dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej z obszaru luk kompetencyjnych, dotyczą-
ce przygotowanie kadr obu sektorów do długofalowej i efektywnej współpracy w kolejnych latach,
4. warsztaty z zakresu kompetencji zawodowych kadr ekonomii społecznej. 
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Innowacja wypracowana w ramach produktu finalnego III odpowiada na problem braku kompleksowego 
wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej w dotychczasowych działaniach m.st. Warszawy, dlatego 
też celem głównym programu jest zwiększenie trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecz-
nej na terenie m.st. Warszawy, poprzez rozwinięcie stosowanych dotychczas form współpracy, a także 
zwiększenie skuteczności i efektywności relacji zachodzących między sektorem ekonomii społecznej 
a sektorem publicznym. 

Określone w programie priorytety i cele szczegółowe pozwolą na kompleksowe, skuteczne oraz efek-
tywne rozwiązanie problemu braku kompleksowego wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej 
w dotychczasowych działaniach m. st. Warszawy, poprzez tworzenie przyjaznego otoczenia finansowe-
go i prawnego dla PES, upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej i jej promocję wśród 
przedstawicieli PES, pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz mieszkańców Warszawy, zintegrowanie 
działań m.st. Warszawy oraz organizacji pozarządowych i środowisk eksperckich na rzecz ekonomii 
społecznej, a także efektywną realizację zadań publicznych w oparciu o współpracę z podmiotami eko-
nomii społecznej.

W odpowiedzi na problem braku kompleksowego wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej w do-
tychczasowych działaniach m.st. Warszawy, samorząd będzie wspierał PES w relacjach z podmiotami 
świadczącymi usługi finansowe, takie jak kredyty, pożyczki i poręczenia m.in. poprzez działania informa-
cyjne, edukacyjne oraz przekazywanie instytucjom finansowym historii współpracy podmiotu ubiegają-
cego się o pożyczkę lub kredyt z m.st. Warszawą, generowanej z Systemu Monitoringu Realizowanych 
Przedsięwzięć, w celu potwierdzenia wiarygodności finansowej PES. W produkcie finalnym zapisano tak-
że możliwość wprowadzenia funduszu poręczeniowego w celu poręczenia przez m.st. Warszawę kredytu 
lub pożyczki, szczególnie uzupełniającego, zaciąganego przez PES oraz ujednolicenie zasad i zwiększe-
nie dostępności dla PES możliwości najmu lokali znajdujących się w zasobach m.st. Warszawy.

Zwiększenie skuteczności i efektywności relacji zachodzących między sektorem ekonomii społecznej 
a publicznym wymaga stałej wymiany informacji i współpracy pomiędzy wszystkimi adresatami progra-
mu, dlatego też przewiduje się wykorzystywanie potencjału zespołu doradczego ds. rozwoju ekonomii 
społecznej w zakresie opiniowania prowadzonych działań w obszarze ekonomii społecznej oraz opraco-
wywania możliwości wdrożenia kolejnych innowacji mających na celu wzmacnianie PES i podnoszenie 
jakości współpracy międzysektorowej. Przewiduje się także współpracę w ramach Komisji Dialogu Spo-
łecznego ds. Ekonomii Społecznej, zasięganie jej opinii i wspólne rozwiązywanie problemów. Wreszcie, 
dla zwiększenia skuteczności i efektywności relacji międzysektorowych w ramach Systemu Monitoro-
wania Realizowanych Przedsięwzięć będą gromadzone informacje na temat aktywności i współpracy 
z PES.
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Kolejnym elementem tworzącym system kompleksowego wsparcia dla PES będą działania informacyj-
ne, edukacyjne i popularyzatorskie na temat ekonomii społecznej adresowane do pracowników Urzędu 
m.st. Warszawy oraz mieszkańców Warszawy, dzięki czemu wiedza na temat specyfiki, wartości i od-
działywania PES będzie bardziej powszechna i budowany będzie pozytywny wizerunek PES. Dodatkowo, 
prowadzone będą działania edukacyjne i wspierające dla podmiotów ES mające na celu ich wzmocnienie 
instytucjonalne.

Wreszcie, wprowadzenie innowacji odpowiada także na problem nikłego jak dotąd stosowania klauzul 
społecznych w zakresie zlecania usług i zakupów towarów przez m.st. Warszawę. Tymczasem społecz-
nie odpowiedzialne kontraktowanie i inwestowanie jest jednym z instrumentów zwiększania korzyści 
społecznych z inwestycji. Program przewiduje stosowanie klauzul społecznych w tym zakresie, aby dzia-
łać na rzecz rozwoju i zapewnienia trwałości funkcjonowania PES. 

Wzajemne relacje sektora ekonomii społecznej z samorządem wymagają zintegrowanych działań na 
rzecz aktywnego włączenia się w realizację lokalnych usług użyteczności publicznej. Aktywność pod-
miotów ekonomii społecznej jest bowiem innowacyjnym sposobem wzmacniania spójności społecznej, 
budowania organizacji społecznych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a przez to służy rein-
tegracji zawodowej osób, które z różnych powodów mają trudności w funkcjonowaniu na otwartym rynku 
pracy. Działalność w tej sferze oparta jest na solidarności społecznej, partycypacji i samorządności.

Władze publiczne coraz częściej dostrzegają w ekonomii społecznej instrument rozwiązywania określo-
nych problemów społecznych – aktywizowania grup wykluczonych poprzez reintegrację społeczną i za-
wodową, obniżanie kosztów pomocy poprzez generowanie wysokiego społecznego wzrostu z inwestycji, 
dlatego starają się tworzyć regulacje, które umożliwiają posługiwanie się tym instrumentem. 

Użytkownikami produktu finalnego, którzy mogą zastosować innowację są samorządy planujący w spo-
sób długofalowy i kompleksowy wspierać podmioty ekonomii społecznej. 

Z zastosowania innowacji skorzystają ponadto podmioty ekonomii społecznej, w szczególności organi-
zacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem 
takich form prawno-organizacyjnych jak fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, w tym spół-
dzielnie socjalne założone przez osoby prawne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Z zastosowania innowacji skorzystają także 
podmioty, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa, które stanowią ważne uzupełnienie 
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działalności podmiotów ekonomii społecznej, takie jak centra integracji społecznej (CIS), warsztaty tera-
pii zajęciowej (WTZ), kluby integracji społecznej (KIS), środowiskowe domy samopomocy (ŚDS). 

Co więcej, innowacja wpłynie również na mieszkańców jednostki, gdyż rozwój ekonomii społecznej nie 
jest możliwy bez rozwoju inicjatyw i organizacji obywatelskich na poziomie lokalnym, które następnie 
profesjonalizują swoje działania w społecznościach lokalnych.

Szczegółowe rozwiązania produktu finalnego zostały opracowane w oparciu o przepisy i warunki obo-
wiązujące w m.st. Warszawie. Produkt finalny może być zastosowany również w innych jednostkach sa-
morządu terytorialnego, jednak w takim przypadku powinien on zostać dostosowany do lokalnych prze-
pisów i warunków, dlatego też nie jest możliwe wskazanie ewentualnych zmian organizacyjnych i/lub 
prawnych niezbędnych do ich wprowadzenia, bez odniesienia się do konkretnych uwarunkowań.

Samorząd decydujący się na wprowadzenie programu musi zdecydować o jego celach i zakresie wspar-
cia udzielanego dla PES, uwzględniając przy tym opinie adresatów programu, z którymi powinien być on 
konsultowany (należy przyjąć, że produkt finalny zaimplementowany w m. st. Warszawie ma charakter 
wdrożenia maksymalnego).

Obowiązki opracowania programu należy powierzyć ekspertowi ds. opracowania programu, a okres 
przygotowania do wdrożenia produktu finalnego wynosi maksymalnie 12 miesięcy.

Koszty niezbędne do wdrożenia innowacji uzależnione są od zakresu planowanego wsparcia opisanego 
w programie i w m.st. Warszawie wyniosły one łącznie 115 142,62 złotych:  
• wynagrodzenie eksperta ds. wdrożenia produktu: 8000 złotych, 
• konsultacje produktów w Warszawie i na terenie Mazowsza: 7842,64 złotych, 
• szkolenia w zakresie luk kompetencyjnych łącznie: 27300 złotych, 
• warsztaty w zakresie kompetencji zawodowych kadr ekonomii społecznej: 72000 złotych.
    
Wykorzystanie innowacji nie wymaga zgody instytucji/organizacji trzeciej ani zaangażowania innych 
podmiotów. Nie ma również potrzeby inwestowania infrastrukturę techniczną.
Szkolenia kadr PES oraz pracowników samorządowych mają charakter edukacyjny i wspierający. Wpi-
sują się one w działania informacyjne i popularyzatorskie na temat ekonomii społecznej, dzięki czemu 
wiedza na temat specyfiki, wartości i oddziaływania PES będzie bardziej powszechna i budowany będzie 
pozytywny wizerunek PES. 

Chcąc by produkt był w pełni dostępny dla użytkowników, konieczne jest jego przyjęcie i realizowanie 
jego zapisów. W szczególności istotne jest upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej i jej 
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promocja wśród przedstawicieli PES, pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz mieszkańców Warsza-
wy, zintegrowanie działań m.st. Warszawy, organizacji pozarządowych i środowisk eksperckich na rzecz 
ekonomii społecznej oraz efektywnej realizacji zadań publicznych w oparciu o współpracę z podmiotami 
ekonomii społecznej.

Zasadnym jest prowadzenie dalszych konsultacji i prac związanych z rozwojem ekonomii społecznej z 
wykorzystaniem potencjału zespołu doradczego ds. rozwoju ekonomii społecznej, powołanego przez 
Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz pro-
wadzenie konsultacji z przedstawicielami PES.

Kluczowe jest także bieżące monitorowanie realizacji programu, który będzie prowadził Pełnomocnik. 
Analiza rzeczywistych efektów oraz zestawienie wskaźników współpracy finansowej i pozafinansowej 
będzie zawarta w corocznych sprawozdaniach cząstkowych oraz w sprawozdaniu z realizacji programu, 
opracowanym po zakończeniu jego obowiązywania, do 30 kwietnia 2016 roku. 

Nie ma konieczności wprowadzania zmian do strategii upowszechniania wskazanej w strategii wdraża-
nia projektu innowacyjnego testującego. 

Nie ma także konieczności wprowadzania zmian do strategii włączania do głównego nurtu polityki wska-
zanej w strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego. 

Celem podsumowania informacji odnośnie produktu finalnego III, zamieszcza się instrukcję jego sto-
sowania :
1. Szczegółowe rozwiązania w zakresie produktu finalnego zostały opracowane w oparciu o przepisy 
i warunki obowiązujące w m.st. Warszawie. Produkt finalny może być zastosowany również w innych 
jednostkach samorządu terytorialnego, jednak w takim przypadku powinien on zostać dostosowany do 
lokalnych przepisów i warunków.
2. Samorząd decydujący się na wprowadzenie innowacji, winien przeprowadzić (w formie usługi zleco-
nej) analizę lokalnych uwarunkowań organizacyjnych i rozwiązań prawnych w zakresie ekonomii spo-
łecznej, z uwzględnieniem rekomendacji możliwych i/lub koniecznych zmian. W szczególności należy 
dokonać analizy powiązania programu z innymi dokumentami strategicznymi obowiązującymi w danej 
jednostce.
3. Obowiązki związane z koordynowaniem prac związanych z wdrożeniem innowacji należy powierzyć 
pracownikowi jednostki, który posiada odpowiednie kompetencje organizatorskie oraz wiedzę w zakre-
sie  ekonomii społecznej.
4. Obowiązki opracowania programu należy powierzyć ekspertowi ds. opracowania programu, wyło-
nionemu w drodze konkursu. Ekspert powinien wykazać się znajomością przepisów ustawy z dnia 24 
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kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, doświadczeniem we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami podmiotu wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy, szcze-
gólnie z podmiotami ekonomii społecznej, znajomością przepisów regulujących współpracę samorządu 
z organizacjami pozarządowymi, umiejętnością precyzyjnego redagowania tekstu oraz wiedzą w zakre-
sie ekonomii społecznej i prawa.
5. Samorząd decydujący się na wprowadzenie programu musi zdecydować o jego celach i zakresie wspar-
cia udzielanego dla PES. Cele te powinny pozwalać na kompleksowe, skuteczne i efektywne wspieranie 
podmiotów ekonomii społecznej w działaniach samorządu, w szczególności poprzez tworzenie przyja-
znego otoczenia finansowego i prawnego dla PES, upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecz-
nej i jej promocję wśród przedstawicieli PES, pracowników jednostki i jej mieszkańców, zintegrowanie 
działań rzecz ekonomii społecznej oraz efektywnej realizacji zadań publicznych w oparciu o współpracę 
z podmiotami ekonomii społecznej.
6. Rekomenduje się powołanie zespołu doradczego ds. rozwoju ekonomii społecznej, który będzie pra-
cował nad stałym ulepszaniem istniejących rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej. Zespół powinien 
ponadto wyrażać opinie w sprawach dotyczących działań podejmowanych przez samorząd we współpra-
cy z PES w obszarze ekonomii społecznej, wskazywać kierunki działań w zakresie wspierania i rozwoju 
ekonomii społecznej, działania w zakresie popularyzowania idei ekonomii społecznej na szczeblu lokal-
nym, współpracy międzysektorowej, dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań. 
7. Samorząd decydujący się na wprowadzenie programu musi uwzględnić uwagi i opinie adresatów pro-
gramu, z którymi powinien być on konsultowany w fazie koncepcyjnej oraz w fazie projektowania. Ter-
miny i miejsca planowanych konsultacji należy z wyprzedzeniem podać do wiadomości PES oraz innych 
zainteresowanych podmiotów.
8. W zależności od zapotrzebowania należy zaplanować szkolenia kadr PES oraz pracowników samorzą-
dowych. Ich tematyka zależy od zapotrzebowania kadr i powinna być ustalona podczas prowadzonych 
konsultacji.
9. Program powinien zostać przyjęty w formie uznanej w danej jednostce za adekwatną i odpowiadającą 
wymogom prawa miejscowego (np. w formie uchwały lub zarządzenia), włączony do lokalnego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak i do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.



Załącznik do 
opisu produktu 

finalnego III: Wieloletni 
program współpracy m.st. 

Warszawy 
z podmiotami ekonomii 
społecznej na lata 2013-

2015 (tekst dokumen-
tu)

1. Program – powiązania z innymi dokumentami strategicznymi i sposób powstania

Wieloletni program współpracy m.st. Warszawy z podmiotami ekonomii społecznej (PES) jest doku-
mentem wskazującym warunki oraz zasady współpracy pomiędzy m.st. Warszawą (jednostką samorzą-
du terytorialnego) z PES w wymiarze trzyletnim. Program opisuje założenia finansowe oraz procedury 
wypracowywania podstawowych kierunków działania i rekomendowanych zmian w sferze wspierania, 
a także rozwijania ekonomii społecznej. Wskazuje istniejące formy współpracy m.st. Warszawy z PES 
oraz określa planowane działania i kierunki zmian. 
Organem wspierającym realizację programu, odpowiedzialnym za strategiczne zarządzanie i nadzór nad 
nim jest, od momentu powołania, Komitet Sterujący ds. ekonomii społecznej, W skład Komitetu wcho-
dzą dyrektorzy biur Urzędu m.st. Warszawy lub ich przedstawiciele, których zadania dotyczą obszaru 
ekonomii społecznej. Wieloletni program współpracy m.st. Warszawy z PES nawiązuje do Społecznej 
Strategii Warszawy27  – programu operacyjnego Rozwój, aktywność, samodzielność, moduł ekonomia 
społeczna. Zgodnie ze Społeczną Strategią Warszawy „trzeba wspierać rozwój tzw. przedsiębiorstw 
społecznych, które odgrywają znaczącą rolę w aktywizacji grup wykluczonych oraz autonomię lokal-
nych społeczności. Przedsiębiorstwa społeczne obniżają koszty pomocy i generują społeczną wartość 
dodaną (wysoki społeczny wzrost z inwestycji).28 […] „Ekonomia społeczna jest ważnym instrumentem 
włączania do rynku pracy np. osób zagrożonych marginalizacją społeczną z powodu niepełnosprawności 
(lub obowiązku opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny), matek powracających na rynek pracy 

27. Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, załącznik do uchwały 
Nr XLVI/1427/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. 
28. Ibidem, s. 49.

97



98

29. Ibidem, s. 67.
30. Ibidem, s. 100.
31. Ibidem, s. 99.
32. Załącznik do uchwały Nr LXXXIX/2644/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r.

po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i in.”.29 Społeczna Strategia Warszawy wskazuje również, 
że ekonomia społeczna (obok instrumentu partnerstwa) jest możliwą formułą wspólnego gospodarowa-
nia w terytorialnych wspólnotach sąsiedzkich30 oraz elementem zwiększania samodzielności obywateli 
w rozwiązywaniu problemów, np. poprzez poradnictwo związane z programami ekonomii społecznej.31

Program jest także powiązany z programem operacyjnym Strategii Społecznej – Warszawskim Progra-
mem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-202032, zgodnie z którym „ekonomia spo-
łeczna jest istotnym elementem polityki społecznej realizowanej na rzecz grup wykluczonych (aktywi-
zacja zawodowa i społeczna). Inicjatywy podejmowane w tym zakresie dotyczą także rozwoju lokalnego 
rynku dóbr i usług”. Szczegółowo program wpisuje się w priorytet III Tworzenie dla osób niepełnospraw-
nych warunków do uczestniczenia w rynku pracy i cel 1: Wspieranie oraz zwiększanie zatrudniania osób 
niepełnosprawnych w Urzędzie m.st. Warszawy oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz cel 
2: Wspieranie zatrudnienia przejściowego, chronionego, spółdzielczości socjalnej i innych przedsięwzięć 
z obszaru ekonomii społecznej. Szczególnie odniesiono się do wspierania podmiotów rozwijających za-
trudnienie chronione, spółdzielczość socjalną oraz innych podmiotów ekonomii społecznej (cel 2, dzia-
łanie 3). Dodatkowo w zakresie działalności miasta i dzielnic jako jedno z działań w obszarze priorytetu 
III,celu 1 określono działanie: Stosowanie tzw. klauzul społecznych odnoszących się do wymagań do-
tyczących realizacji zamówienia (zatrudnianie przez wykonawcę osób niepełnosprawnych) w ramach 
przetargów na realizację zleceń, usług, zakup towarów. Klauzule społeczne są jednym z mechanizmów 
wspierania sektora ekonomii społecznej poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych do realizacji za-
mówienia publicznego.

Wieloletni program współpracy m.st. Warszawy z PES wpisuje się w:
• Strategię Polityki Społecznej na lata 2007-2013, przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 13 września 
2005 roku,  w zakresie priorytetu 2. Wdrożenie aktywnej polityki społecznej (cel 2.2. Rozwój zatrudnienia 
socjalnego, w celu przywrócenia możliwości zatrudnienia osobom podlegającym wykluczeniu społecz-
nemu oraz cel 2.3. Rozwój form ekonomii społecznej, na rzecz pobudzenia aktywizacji zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym);
• Krajową Strategię Zatrudnienia na lata 2007-2013, zaakceptowaną przez Radę Ministrów w dniu 6 
września 2005 roku, w zakresie priorytetu Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez rozwój 
przedsiębiorczości i innowacyjności i działań: 8. 8. Stymulowanie rozwoju zatrudnienia w formach poza-



rynkowych (celem działania jest tworzenie miejsc pracy w sektorach ekonomii społecznej) i 12. Budowa 
instytucji finansowych na rzecz rozwoju partnerstwa społecznego (celem działania jest wzmocnienie 
systemu finansowania organizacji społecznych działających na rzecz wspierania zatrudnienia w środo-
wisku lokalnym).

Program został przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego, m.in:
• art. 3. ust. 1-3, art. 4 ust. 1, w szczególności pkt 11, 13 i 33, ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
• art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.).

Program jest zgodny z przepisami prawa lokalnego:
• programem współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, przyjmowanym corocznie uchwałą Rady m.st. Warszawy; 
• uchwałą nr LXII/1789/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r. 
w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku;
• uchwałą nr XXIX/631/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia z 15 grudnia 2011 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2012-2033 (z późn. zm.).

Program powstał jako III produkt finalny projektu TORO i uwzględnia pozostałe produkty finalne projektu 
TORO: 
• Instrument Finansowy w postaci systemu pożyczkowo/poręczeniowego wspierający płynność finanso-
wą PES (działanie 1.1. i 1.2); 
• System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć dotyczący realizacji zadań publicznych ze zinte-
growaną bazą danych o PES i ich udziale w konkursach oraz przetargach z różnych źródeł publicznych 
(działanie 3.4.);
• Mechanizm Wsparcia PES w prowadzeniu działalności pożytku publicznego, tak aby działania tych pod-
miotów łączyły w sobie stabilności finansowania zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i działalności 
pożytku publicznego (działanie 4.3). 
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Program powstał jako III produkt finalny projektu TORO33  i uwzględnia pozostałe produkty finalne 
projektu TORO: 
• Instrument Finansowy w postaci systemu pożyczkowo/poręczeniowego wspierający płynność finanso-
wą PES (działanie 1.1. i 1.2); 
• System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć dotyczący realizacji zadań publicznych ze zinte-
growaną bazą danych o PES i ich udziale w konkursach oraz przetargach z różnych źródeł publicznych 
(działanie 3.4.);
• Mechanizm Wsparcia PES w prowadzeniu działalności pożytku publicznego, tak aby działania tych pod-
miotów łączyły w sobie stabilności finansowania zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i działalności 
pożytku publicznego (działanie 4.3). 
Projekt programu został opracowany przez eksperta ds. opracowania programu, współpracującego z 
m.st. Warszawą w ramach projektu TORO, oraz w oparciu  o uwagi i sugestie ekspertów z zespołu ds. 
rozwoju ekonomii społecznej  w m.st. Warszawie.
Projekt programu został skonsultowany z przedstawicielami PES w ramach trzech spotkań w Warszawie 
oraz dwóch spotkań na terenie Mazowsza, organizowanymi w trakcie realizacji projektu TORO. Wnioski 
ze spotkań konsultacyjnych zostały wzięte pod uwagę przy opracowaniu ostatecznej wersji programu. 
W sprawach nieuregulowanych w programie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy34  oraz rocznego 
programu współpracy.
Program będzie aktualizowany i rozwijany w związku z pracami prowadzonymi nad dokumentami takimi 
jak: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wieloletni Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na 
Mazowszu, warszawski Program Praca i inne. 

2. Podstawowe pojęcia

Ilekroć w programie jest mowa o:
1) ekonomii społecznej – rozumie się przez to sektor gospodarki (w wymiarze instytucjonalno-prawnym) 
i metodę działania (polegającą na osiągnięciu celów społecznych metodami gospodarczymi), w których 
działające podmioty są zorientowane na społeczną użyteczność, a wypracowywana przez nie nadwyżka 
finansowa służy realizacji celu społecznego; 
2) OWES – rozumie się przez to podmioty pełniące rolę wystandaryzowanego ośrodka wsparcia ekono-
mii społecznej, służące doradztwem, szkoleniami, wsparciem instytucjonalnym oraz finansowym dla 
podmiotów ekonomii społecznej, a także osób planujących je założyć. Wsparcie OWES obejmuje takie 
sfery działania PES jak: zarządzanie, w tym finansowe, marketing i promocja, planowanie strategiczne, 
a także nawiązywanie współpracy z samorządem lokalnym;

33. Zob. „Podstawowe pojęcia”, pkt 7, s. 101.
34. Zob. „Podstawowe pojęcia”, pkt 7, s. 101.
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3) Pełnomocniku – rozumie się przez to Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi;
4) PES – rozumie się przez to podmioty ekonomii społecznej35;
5) pracownikach Urzędu – rozumie się przez to pracowników biur Urzędu m.st. Warszawy, urzędów 
dzielnic m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, w tym Urzędu Pracy, i ośrodków 
pomocy społecznej; 
6) programie – rozumie się przez to wieloletni program współpracy m.st. Warszawy z podmiotami eko-
nomii społecznej na lata 2013-2015;
7) projekcie TORO – rozumie się przez to projekt TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod 
wsparcia instytucji ekonomii społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 
kwietnia 2012 roku przez m.st. Warszawę wraz z partnerami, którego celem jest zwiększenie trwało-
ści i wzmocnienie potencjału PES;
8) przedsiębiorstwie społecznym – rozumie się przez to podmiot prowadzący w sposób ciągły działal-
ność gospodarczą, z której zyski przeznaczone są na cele statutowe i która prowadzona jest zgodnie 
z zadami ekonomii społecznej; 
9) rocznym programie współpracy – rozumie się przez to corocznie przyjmowany przez Radę m.st. 
Warszawy program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie;
10) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z pózn. zm.).

3. Adresaci programu
 
Adresatami programu są wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej, w szcze-
gólności PES oraz m.st. Warszawa: 
1) PES – podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą odpłatną działalność statutową pożytku publicz-
nego lub działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem 
takich form prawno-organizacyjnych jak: 
• fundacje;
• stowarzyszenia; 
• spółdzielnie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne założone przez osoby prawne; 

35.  Zob. „Adresaci programu”, pkt 1, s. 101-102.
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• spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami dzia-
łającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, 
z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację 
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy 
i pracowników;
2) Podmioty, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa, niemające osobowości prawnej 
i mogące być prowadzone przez organizacje pozarządowe:
• kluby integracji społecznej (KIS); 
• centra integracji społecznej (CIS); 
• warsztaty terapii zajęciowej (WTZ);
• zakłady aktywności zawodowej (ZAZ)36;
• środowiskowe domy samopomocy (ŚDS).
3) Komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne i pomocnicze m.st. War-
szawy, które współpracują z PES:
• biura Urzędu m.st. Warszawy, w szczególności Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Pomocy i Poli-
tyki Społecznej, Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Biuro Polityki Lokalowej;
• Urząd Pracy m.st. Warszawy;
• urzędy dzielnic m.st. Warszawy;
• ośrodki pomocy społecznej (OPS);
• zakłady gospodarowania nieruchomościami (ZGN).
4) Szczególne znaczenie dla realizacji programu mają podmioty wspierające PES, np. Ośrodki Wspiera-
nia Ekonomii Społecznej (OWES), które współpracują w sposób kompleksowy i ciągły z PES, dzięki cze-
mu znają ich aktualne potrzeby i problemy, oraz organizacje pozarządowe wspierające działania innych 
organizacji.
5) Potencjalnymi partnerami realizacji programu są również podmioty biznesowe, spółdzielnie pra-
cy i spółdzielnie mieszkaniowe, partnerstwa lokalne oraz środowiska akademickie i naukowe działające 
w obszarze badań oraz monitorowania zjawisk w obszarze ekonomii społecznej.

4. Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna polega na samoorganizacji ludzi dla rozwiązywania ich podstawowych problemów 
życiowych37 , jak również jest sektorem gospodarki, w którym podmioty są zorientowane na społeczną 
użyteczność, a wypracowywana przez nie nadwyżka finansowa służy realizacji celu społecznego.38 Ce-

36.  Por. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, projekt, Warszawa, czerwiec 2012 r., s. 13, dokument dostępny pod 
adresem: http://www.pozytek.gov.pl/files/EKONOMIA%20SPOLECZNA/KPRES8.06.2012.pdf
37. Społeczna Strategia Warszawy… op.cit., s. 93. 
38. J. Hausner: Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, [w:] J. Hausner (red.): Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska 
Wyższa szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 14. 102



lem tym jest przede wszystkim wykorzystanie aktywności ekonomicznej do aktywizacji osób wykluczo-
nych, niemogących znaleźć zatrudnienia na otwartym rynku pracy39, ale również do prowadzenia innej 
działalności pożytku publicznego. 

Aktywność PES jest innowacyjnym sposobem wzmacniania spójności społecznej, budowania organizacji 
społecznych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a przez to służy reintegracji zawodowej i społecz-
nej. Działalność w tej sferze oparta jest na solidarności społecznej, partycypacji i samorządności.39 Reagując 
innowacyjnością społeczną na niezaspokojone jeszcze potrzeby, przedsiębiorstwa społeczne uczestni-
czą w inteligentnym rozwoju – poprzez uwzględnienie własnego oddziaływania na środowisko i długo-
terminową wizję przyczyniają się do trwałego wzrostu gospodarczego; poprzez stawianie na człowieka 
i spójność społeczną stanowią centrum rozwoju sprzyjającemu włączaniu społecznemu.40

W celu zdefiniowania podmiotów ekonomii społecznej, europejska sieć badawcza EMES (European Re-
search Network) podaje następujące kryteria: 

ekonomiczne:
• prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne;
• niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych;
• ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
• istnienie choćby nielicznego płatnego personelu;

społeczne:
• wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
• oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
• specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
• możliwie wspólnotowy charakter działania.41 

Podjęcie działalności ekonomicznej przez podmioty zaliczane do trzeciego sektora jest w Polsce coraz 
częstszym zjawiskiem, ponieważ daje im możliwości rozwoju,  a samodzielność finansowa organizacji 
docelowo powinna nieść za sobą uniezależnianie się od dofinansowywania działalności przez instytucje 
publiczne.42

39.  Społeczna Strategia Warszawy… op. cit., s. 93.
40. M. Gumkowska: Wstęp, [w:] R. Skrzypiec, T. Kasprzak, M. Jewdokimow, A. Biermat, M. Gumkowska: Przedsiębiorstwo eko-
nomii społecznej w środowisku lokalnym, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 7.
41. Na postawie portalu ekonomiaspoleczna.pl, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225.
42. P. Frączak, J. Wygnański (red.): Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Zaproszenie do dyskusji, Fun-
dacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008, s. 14 – 15.
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Podmioty ekonomii społecznej, w tym stowarzyszenia i fundacje, decydujące się na podjęcie działalności 
gospodarczej mogą dowolnie wybrać przedmiot tej aktywności, jednak działalność ta może być prowa-
dzona jedynie w rozmiarach uzasadnionych celami statutowymi organizacji. Oznacza to, że ma ona mieć 
charakter pomocniczy w stosunku do działalności statutowej i nie stanowi wyłącznego celu działań.
 
Władze publiczne dostrzegają w ekonomii społecznej instrument rozwiązywania określonych proble-
mów społecznych i starają się tworzyć regulacje, które umożliwiają posługiwanie się tym instrumentem. 
Wyrazem dbałości o tę sferę jest podjęcie działań na rzecz opracowania Krajowego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej (KPRES), którego projekt przedłożono do konsultacji w czerwcu 2012 roku.43

Rozwój ekonomii społecznej nie jest możliwy bez rozwoju inicjatyw i organizacji obywatelskich na po-
ziomie lokalnym, które następnie profesjonalizują swoje działania w zakresie udziału w społeczności 
lokalnej48. W projekcie KPRES podkreśla się ponadto, iż wzajemne relacje sektora ekonomii społecznej, 
z samorządem gminnym i powiatowym, wymagają zintegrowanych działań, na rzecz aktywnego włącze-
nia się w realizację lokalnych usług użyteczności publicznej.44

Szczególnie ważne z punktu widzenia rozwoju i zapewnienia trwałości funkcjonowania PES jest upo-
wszechnianie stosowania kryteriów społecznych przy zlecaniu usług i zakupie towarów przez insty-
tucje publiczne, a także podmioty z sektora biznesowego i pozarządowego. Kryteria społeczne mogą 
być stosowane m.in. poprzez umieszczenia w procedurach kontraktowych tzw. klauzul społecznych, 
czyli szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych z uwagi na istotne względy społeczne 
(np. preferencji związanych z zatrudnianiem osób wykluczonych z rynku pracy), przewidzianych w usta-
wie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych45 i innych dokumentach.46 Mianem klau-
zul społecznych określa się wyłączenia od ogólnych zasad zamówień publicznych stosowanych z uwagi 
na istotne cele społeczne. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej może być jednym z celów 
stosowania klauzul społecznych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przedsiębiorstwa społeczne 
– przynajmniej w Polsce – najczęściej są nastawione na integrację zawodową i społeczną osób zagrożo-
nych wykluczeniem, a więc dokładnie realizują podstawowy społeczny cel stosowania klauzul społecz-

43. Krajowy Program…, op.cit.
44. Ibidem, s. 46.
45. Ibidem, s. 47.
46. Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759, z późn. zm. 104



nych.47 Społeczna Strategia Warszawy wskazuje, że społecznie odpowiedzialne kontraktowanie i inwe-
stowanie jest jednym z instrumentów zwiększania korzyści społecznych z inwestycji48  finansowanych ze 
środków publicznych.
 
5. Cele programu i działania

Cel szczegółowy: Przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych i instrumentów finansowych wspiera-
jących rozwój i trwałość PES oraz wdrażanie ich na podstawie analizy otoczenia finansowego i prawnego 
PES na poziomie m.st. Warszawy. 
Działanie 1.1. Przygotowanie założeń do uruchomienia funduszu poręczeniowego w celu poręczenia 
przez m.st. Warszawę pożyczek lub kredytów zaciąganych przez PES. 
Działanie 1.2. Wspieranie PES w relacjach z podmiotami świadczącymi usługi finansowe, takie jak kre-
dyty, pożyczki i poręczenia m.in. poprzez działania informacyjne, edukacyjne oraz przekazywanie pod-
miotom, w których PES ubiega się o pożyczkę/kredyt, historii współpracy danej PES z m.st. Warszawą, 
generowanej z Systemu Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć, w celu potwierdzenia wiarygodności 
finansowej PES. 

47. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 96, poz. 651, z późn. zm.); Dyrektywa 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi oraz Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ko-
ordynująca procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych.
48. T. Schimanek: Podstawowe informacje o klauzulach społecznych, FISE, Warszawa 2012 
49. Społeczna Strategia Warszawy…, op.cit., s. 89.  105

Celem głównym programu jest zwiększenie trwałości funkcjonowania pod-
miotów ekonomii społecznej na terenie m.st. Warszawy w latach 2013-2015, 
poprzez rozwinięcie różnorodnych form współpracy między sektorem eko-
nomii społecznej a sektorem publicznym oraz zwiększenie skuteczności 

i efektywności relacji zachodzących między tymi sektorami. 

Priorytet I 
Stwarzanie przyjaznego otoczenia finansowego i prawnego dla podmiotów ekonomii społecznej 



Działanie 1.3. Wdrożenie procedury zlecania usług i zakupów towarów przez m.st. Warszawę z wyko-
rzystaniem klauzul społecznych50  oraz jej upowszechnienie w komórkach i jednostkach organizacyjnych 
i pomocniczych Urzędu i dzielnic m.st Warszawy.
Działanie 1.4 Ujednolicenie zasad i zwiększenie dostępności możliwości najmu lokali z zasobu m.st. 
Warszawy przez PES na prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej, 
czyli działalności spełniającej warunki ekonomii społecznej.

Cel szczegółowy: Wzmacnianie pozytywnego wizerunku podmiotów ekonomii społecznej , popularyzacja 
wiedzy na temat ekonomii społecznej wśród pracowników Urzędu i jednostek podległych oraz wśród miesz-
kańców stolicy, a także poprawa funkcjonowania instytucjonalnego PES poprzez działania edukacyjne.
Działanie 2.1. Kampanie informacyjne dla pracowników Urzędu, w tym szkolenia z zakresu współpracy 
z PES, m.in. na temat idei ekonomii społecznej, budowania partnerstw, odpowiedzialnych społecznie 
zamówień publicznych – klauzul społecznych i zasad najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy przez PES.
Działanie 2.2. Kampanie informacyjne z udziałem PES opracowane we współpracy z m.in. OWES-ami, 
skierowane do mieszkańców m.st. Warszawy, podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych na 
temat ekonomii społecznej i możliwości korzystania z usług PES. 
Działanie 2.3. Spotkania, warsztaty i szkolenia edukacyjne mające na celu podnoszenie kompetencji 
z zakresu zarządzania, w tym zarządzania finansami oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych, 
na temat ekonomii społecznej i jej zastosowania w np. w zaspokajaniu potrzeb wspólnot lokalnych i są-
siedzkich, tworzenia partnerstw społeczno-publiczno-prywatnych, zasad współpracy z m.st. Warsza-
wą, w tym najmu lokali z zasobu m.st. Warszawy i działań w przestrzeni publicznej.
Działanie 2.4. Realizacja we współpracy m.in. z podmiotami wspierającymi PES (takimi jak OWE-
S-y), i Urzędem Pracy m.st. Warszawy projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej”, którego celem będzie 

50. Procedura zlecania usług przez m.st. Warszawę podmiotom ekonomii społecznej przy wykorzystaniu klauzul społecznych 
jest opracowywana w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim, współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie od 1 maja 2012 
roku do 31 grudnia 2014 roku przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (lider projektu) i m.in. m.st. Warszawę 
jako partnera w projekcie.

Priorytet II
Upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej i jej promocja 

 106



wparcie nowopowstających PES. Szczegółowe warunki realizacji projektu będą określone w odrębnym 
dokumencie. 

Priorytet III
Zintegrowane działań m.st. Warszawy, organizacji pozarządowych i środowisk eksperckich na rzecz 

ekonomii społecznej

Cel szczegółowy: zwiększenie skuteczności i efektywności relacji zachodzących między sektorem ekono-
mii społecznej a publicznym m.in. poprzez stałą współprace w międzysektorowych zespołach roboczych, 
zapewnienie stałej wymiany informacji i opinii pomiędzy wszystkimi adresatami programu, wewnątrz 
i między sektorami.
Działanie 3.1. Spotkania międzysektorowego zespołu ds. rozwoju ekonomii społecznej w m.st. Warsza-
wie, powołanego przez Pełnomocnika. Zespół będzie pracował nad stałym ulepszaniem istniejących 
rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej oraz opracowywaniem możliwości wdrożenia kolejnych in-
nowacji mających na celu wzmacnianie PES i podnoszenie jakości współpracy międzysektorowej, po-
przez integrację działań na rzecz ekonomii społecznej, realizowanych przez różne jednostki miejskie 
oraz organizacje pozarządowe, PES-y i OWES-y. Do zadań zespołu należy w szczególności wyrażanie 
opinii w sprawach dotyczących działań podejmowanych przez m.st. Warszawę we współpracy z PES 
w obszarze ekonomii społecznej, wskazywanie kierunków działań w zakresie wspierania i rozwoju eko-
nomii społecznej w m.st. Warszawie, współpracy międzysektorowej, dobrych praktyk i innowacyjnych 
rozwiązań. 
Działanie 3.2. Współpraca w ramach Komisji Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej, zasięganie 
jej opinii przez m.st. Warszawę i wspólne rozwiazywanie problemów.
Działanie 3.3. Stała wymiana informacji i doświadczeń w obszarze ekonomii społecznej, m.in. dotyczą-
cych wsparcia rozwoju PES i zakupu usług i towarów 
od PES, pomiędzy wszystkimi adresatami programu. 
Działanie 3.4. Gromadzenie wiedzy poprzez funkcjonowanie Systemu Monitoringu Realizowanych 
Przedsięwzięć (SMRP), w celu monitorowania realizacji zadań publicznych przez PES. SMRP to narzę-
dzie informatyczne, które agreguje informacje na temat współpracy m.st. Warszawy z PES oraz kosz-
tów poniesionych przez  m.st. Warszawę na realizację programów miejskich. W ramach systemu bę-
dzie funkcjonować zintegrowana baza danych o organizacjach pozarządowych, w tym PES, i ich udziale 
w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych, a także innych formach współpracy fi-
nansowej. System będzie zintegrowany z Internetową Księgą Dotacji. 
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Działanie 3.5. Zebranie informacji i przygotowanie zestawienia działań podejmowanych przez jednostki 
m.st. Warszawy w obszarze ekonomii społecznej, w tym w zakresie wsparcia, współpracy z PES i stoso-
wania klauzul społecznych.

Cel szczegółowy: stworzenie warunków do efektywnej realizacji zadań publicznych w oparciu o współpra-
cę z PES i osiąganie celów ekonomii społecznej.
Działanie 4.1. Współpraca z PES o charakterze finansowym w formach przewidzianych w rocznym pro-
gramie współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem zlecania realizacji zadań publicznych w wymiarze 
wieloletnim, tj. na okres od 3 do 5 lat. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego 
konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, oraz m.in. poprzez zakup usług od PES, prowa-
dzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową.51

Działanie 4.2. Współpraca z PES w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt. 1-20 i pkt. 
22-33 ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych obszarów współpracy z PES, takich jak:
a) aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu) – po-
radnictwo, pośrednictwo pracy, szkolenia i przekwalifikowania, rozwój ekonomii społecznej, formy wcze-
snej interwencji, staże i praktyki zawodowe;
b) rozwój lokalny oraz rozwój kapitału społecznego – wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych, w tym 
realizowanych przez partnerstwa lokalne o zasięgu rejonowym lub dzielnicowym; 
c) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym ograniczanie zjawiska ubóstwa, w szczególności 
wśród dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, realizacja programów integracji społecznej, rozwoju 
działań ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw ekonomii społecznej (będących adresatami progra-
mu), które spełniają funkcję w zakresie integracji społecznej, poprawy lub uzupełnienia usług publicznych 
oraz rozwoju wspólnot lokalnych.
Działanie 4.3. Szczególną formą współpracy finansowej m.st. Warszawy z PES będzie Mechanizm Wspar-
cia. Mechanizm będzie składać się z dwóch komponentów – dotacji przyznawanej w trybie konkursu ofert 

Priorytet IV
Efektywna realizacja zadań publicznych w oparciu o współpracę z podmiotami ekonomii społecznej

51. Na podst. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)., przy 
porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
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oraz użyczenia lokalu w trybie pozakonkursowym w formie najmu (wraz z dotacją na dostosowanie i wypo-
sażenie lokalu do prowadzenia działalności pożytku publicznego), jako miejsca przeznaczonego do prowa-
dzenia działalności pożytku publicznego oraz jednocześnie działalności gospodarczej. Dotacja przyznawa-
na w trybie konkursu ofert w formie powierzenia przeznaczona będzie na realizację zadania publicznego, 
mieszczącego się w obszarze działalności statutowej PES, oraz na zwiększenie potencjału PES do poziomu 
umożliwiającego rozpoczęcie działalności gospodarczej spełniającej warunki ekonomii społecznej. Jeśli 
podmiot wynajmuje lokal od m.st. Warszawy – miejscem realizacji zadania będzie ten lokal. Jeśli podmiot 
nie posiada lokalu – m.st. Warszawa zapewni możliwość najmu lokalu ze swojego zasobu na czas realizacji 
zadania. 

6. Zasady współpracy

Współpraca m.st. Warszawy z PES opiera się na poszanowaniu przez obie strony zasad pomocniczości, su-
werenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, zrównoważonego rozwoju 
i równości szans. Zasady te oznaczają:

1) zasada pomocniczości, inaczej subsydiarności – m.st. Warszawa przekazuje swoje zadania PES, jeśli 
są one na to gotowe, wycofując się z bezpośredniej ich realizacji; ani m.st. Warszawa, ani PES nie powinny 
ingerować w rozwiązywanie problemów społecznych, jeśli mieszkańcy sami mogą sobie z nimi poradzić;

2) zasada suwerenności - zarówno PES, jak i m.st. Warszawa, zachowują niezależność we wzajemnych 
relacjach, które powinien cechować szacunek obu stron wobec siebie;

3) zasada partnerstwa - obie strony współdziałają na rzecz m.st. Warszawy i jego mieszkańców, wspólnie 
określają cele i ponoszą odpowiedzialność z ich realizację;

4) zasada efektywności – obie strony wspólnie dbają o to, żeby poniesione nakłady na realizowane zadania 
przynosiły jak najlepsze rezultaty;

5) zasada uczciwej konkurencji – wszystkie podmioty powinny mieć takie same szanse w dostępie do re-
alizacji zadań publicznych;

6) zasada jawności – PES i m.st. Warszawa udostępniają sobie wzajemnie pełną i prawdziwą informację na 
temat obszarów swojego działania, które są istotne z punktu widzenia wspólnej realizacji zadań publicz-
nych na rzecz m.st. Warszawy i jego mieszkańców;
7) zasada równości szans – obie strony dbają o włączanie na równych prawach grup mniejszościowych i dys-
kryminowanych w realizację zadań publicznych oraz w nich uczestnictwo;
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8) zasada zrównoważonego rozwoju – obie strony podejmują działania, które przyczyniając się do wzro-
stu gospodarczego, zapewniają równomierny podział korzyści, ochronę zasobów naturalnych i środowiska 
oraz rozwój społeczny.

7. Założenia finansowe

Podstawowym założeniem finansowym programu jest realizacja działań wyszczególnionych w dokmencie 
w wymiarze wieloletnim w oparciu o budżet m.st. Warszawy i Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. War-
szawy. Ze względu na interdyscyplinarny charakter działań, środki na realizację programu są zdywersyfi-
kowane w planach budżetowych poszczególnych jednostek m.st. Warszawy.

8. Ewaluacja programu

Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się Pełnomocnik. Analiza rzeczywistych efektów 
oraz zestawienie wskaźników współpracy finansowej i pozafinansowej będzie zawarta w corocznych spra-
wozdaniach cząstkowych oraz w sprawozdaniu z realizacji programu, opracowanym po zakończeniu jego 
obowiązywania, do 30 kwietnia 2016 roku, które będą zamieszczone na stronie internetowej www.ngo.
um.warszawa.pl
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Celem Mechanizmu Wsparcia PES jest wypracowanie modelu trwałego ich wsparcia przez jednostki 
samorządu terytorialnego poprzez działanie na rzecz zwiększania ich potencjału organizacyjnego i oso-
bowego. W perspektywie długofalowej ma on umożliwić PES wypracowanie i wdrożenie indywidualnych 
mechanizmów finansowania działalności statutowej z dochodów wypracowanych z działalności ekono-
micznej.

Na produkt finalny IV składają się dwa elementy: 
1. dotacja przyznawana w trybie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w formie powie-
rzenia realizacji zadania publicznego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2. udostępnienie lokalu w trybie pozakonkursowym w formie najmu na preferencyjnych warunkach wraz 
z dotacją na przystosowanie i wyposażenie, w celu prowadzenia w nim działalności pożytku publicznego 
oraz jednocześnie działalności gospodarczej. 

Połączenie ww. elementów wpływa na to, że podmiot otrzymujący wsparcie będzie miał możliwość sa-
modzielnego i wszechstronnego działania w sferze pożytku publicznego. Produkt finalny IV zwiększa 
potencjał organizacji oraz umożliwia im rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej spełnia-
jącej warunki ekonomii społecznej. To z kolei pozwala organizacjom na szybki i dynamiczny rozwój, 
jak i osiągnięcie niezależności finansowej, dzięki czemu mogą one prowadzić działalność statutową, 
w mniejszym stopniu uzależnioną od konkursów dotacyjnych i sponsorów.
Mechanizm Wsparcia stanowi odpowiedź na następujące problemy w działaniu PES: 

Instrument 

Mechanizm Wsparcia podmi-
otów ekonomii społecznej 

(produkt finalny IV)
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• brak kompleksowego wspierania aktywności tych podmiotów w dotychczasowych działaniach m.st. 
Warszawy, 
• brak dostatecznego wykorzystywania możliwości zlecania zadań publicznych w trybie powierzania 
poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie ich realizacji, 
• trudności związane z pozyskiwaniem i utrzymywaniem lokali, w których PES, mogą prowadzić swoją 
działalność. 

Ze względu na fakt niedostatecznego korzystania ze wsparcia w trybie powierzania PES, w tym orga-
nizacje pozarządowe, zmuszone są do poszukiwania innych źródeł finansowania realizacji zadań pu-
blicznych, które powinny być finansowane przez samorząd terytorialny. Organizacja, otrzymująca ww. 
wsparcie, może skoncentrować się na prowadzeniu działalności statutowej oraz rozwoju aktywności 
ekonomicznej. Wypracowany w ten sposób dochód może w przyszłości być przeznaczony na prowadze-
nie działalności statutowej, dzięki czemu organizacja w mniejszym zakresie będzie korzystać ze środ-
ków publicznych, co oznacza generowanie oszczędności dla samorządu.

Udostępniając lokal w formie najmu na preferencyjnych warunkach minimalizuje się trudności związane 
z pozyskiwaniem i utrzymywaniem lokali przez PES. Dzięki takiemu rozwiązaniu, organizacje ograniczą 
koszty działania, co przyczyni się do szybszego rozwoju organizacji i ich potencjału. 

Użytkownikami Mechanizmu Wsparcia są samorządy planujące w sposób długofalowy i komplekso-
wy wspierać podmioty ekonomii społecznej. Z zastosowania produktu bezpośrednio skorzystają PES, 
w szczególności NGO i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, jak i mieszkańcy jednostki, któ-
rzy będą odbiorcami usług i działań podejmowanych przez te podmioty w ramach działalności statutowej 
oraz ekonomicznej.

W celu wdrożenia innowacji chcący ją wprowadzić samorząd podejmuje się wykonać w okresie maksy-
malnie 12 miesięcy następujące zadania: 
• zagwarantowanie w budżecie środki na sfinansowanie dotacji na realizację zadania publicznego,
• wytypowanie lokalu/lokali, które mogą być przekazane do użytkowania dla podmiotu/podmiotów któ-
ry/które w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert otrzyma/otrzymają środki na ich sfinanso-
wanie,
• wdrożenie produktu finalnego w drodze uchwały/zarządzenia przez jednostkę, zgodnie z prawem 
i lokalnymi uwarunkowaniami.
 
Koszty niezbędne do wdrożenia innowacji to około 162 tysięcy złotych: 
• koszt dotacji: 87 tysięcy złotych, 
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• koszt coachingu dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu i prowadzącego działalność ekono-
miczną: 10 tysięcy złotych
• koszty przystosowania i wyposażenia lokalu: 65 tysięcy złotych.
Wykorzystanie innowacji może, ale nie musi, wymagać inwestycji w infrastrukturę, jeśli organizacja 
dysponuje lokalem, w którym będzie prowadziła działalność statutową i ekonomiczną. Wdrożenie nie 
musi wymagać wprowadzania zmian prawnych i organizacyjnych. Zgoda instytucji/organizacji trzeciej na 
wdrożenie innowacji nie jest potrzebna aby wprowadzić rozwiązania. 
W celu udostępnienia produktu finalnego, konieczne jest tworzenie przyjaznego otoczenia dla PES, w tym 
dla NGO, zainteresowanych przystąpieniem do otwartego konkursu ofert i prowadzenia działalności sta-
tutowej i ekonomicznej w ramach Mechanizmu Wsparcia. Należy ponadto wziąć pod uwagę możliwość, 
aby kwota przeznaczana na dostosowanie lokalu była określona jako maksymalna lub ujęta procentowo 
tak, aby organizacja nie miała obowiązku wykorzystania całej kwoty, jeśli nie będzie to konieczne.  Nale-
ży też uwzględnić możliwość realizacji zadania w lokalu, który organizacja już wynajmuje od samorządu. 
Podmiot prowadzący działalność ekonomiczną w ramach Mechanizmu Wsparcia powinien mieć też do-
stęp do profesjonalnego doradztwa świadczonego przez coacha.

Chcąc by produkt był w pełni dostępny dla jednostki samorządu, należy w budżecie zagwarantować 
środki na sfinansowanie dotacji na realizację zadania publicznego oraz wytypować lokale mogące być 
przekazane do użytkowania podmiotowi, który w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, 
otrzyma dofinansowanie.

Celem podsumowania informacji odnośnie produktu finalnego IV, zamieszcza się instrukcję jego sto-
sowania :
1. Szczegółowe rozwiązania w zakresie produktu finalnego zostały opracowane w oparciu o przepi-
sy i warunki obowiązujące w m.st. Warszawie. Produkt może być zastosowany również w innych jednost-
kach samorządu terytorialnego, jednak w takim przypadku powinien on zostać dostosowany do lokal-
nych przepisów i warunków.
2. Samorząd decydujący się na wprowadzenie innowacji, winien przeprowadzić autodiagnozę w zakresie 
posiadanych zasobów finansowych w zakresie możliwości zaimplementowania elementu produktu final-
nego pod postacią dotacji na realizację zadania publicznego.
3. Samorząd decydujący się na wdrożenie innowacji powinien zagwarantować w budżecie środki na sfi-
nansowanie dotacji na realizację zadania publicznego w trybie powierzenia.
4. Samorząd decydujący się na wprowadzenie innowacji powinien dokonać analizy stanu prawnego 
i technicznego posiadanych zasobów lokalowych oraz oceny kosztów związanych z utrzymaniem nieru-
chomości, które mogą być przeznaczone do wykorzystania.
5. Samorząd powinien wytypować optymalny pod względem funkcjonalnym i kosztowym lokal do wyko-
rzystania, zgodnie z przyjętymi założeniami. Jeśli podmiot nie użytkuje lokalu z zasobów samorządo-
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wych, to lokal powinien być wskazany spośród lokali udostępnionych na działalność podmiotów ekonomii 
społecznej, w szczególności organizacji pozarządowych przez samorząd. 
6. Produkt finalny powinien zostać przyjęty do wykonania w drodze uchwały/zarządzenia przez jednost-
kę, zgodnie z prawem i lokalnymi uwarunkowaniami (w szczególności w zakresie wyrażenia zgody na 
udostępnienie lokalu oraz określenia czasu użytkowania).
7. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w trybie przepisów 
ustawy.
8. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
9. Wykonanie uchwały/zarządzenia, w tym przekazanie dotacji i podpisanie umowy, która w sposób pre-
cyzyjny określi prawa i obowiązki stron, z uwzględnieniem założeń przepisów prawa miejscowego, prze-
kazanie lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym.
10. Zapewnienie podmiotowi prowadzącemu działalność w ramach Mechanizmu Wsparcia profesjonal-
nego doradztwa świadczonego przez coacha.
11. Monitorowanie realizacji zadania publicznego.
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Instrument 

Załącznik do opisu 
produktu finalnego IV: 

Zarządzenie nr 1757/2011 
Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy z dnia 
16 listopada  2011 r.

Zarządzenie nr 1757/2011 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada  2011 r.w spra-
wie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2011-2012 roku 
z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z zakresu działalności wspoma-
gającej rozwój gospodarczy, w ramach projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia 
instytucji ekonomii społecznej”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 11 i 33, art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 
pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.2), w związku z uchwałą Nr XCIII
/2731/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 w sprawie przyjęcia programu współpracy 
m.st. Warszawy w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, zarządza się, 
co następuje:

1.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205 
poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244. 



§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2011-2012 roku z za-
kresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz działalności wspomagającej rozwój 
gospodarczy, w ramach projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji eko-
nomii społecznej”.
2. Zadanie, o których mowa w ust. 1, mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych 
w § 34 programu współpracy m.st. Warszawy w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i z podmiota-
mi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. 
§ 2. Zleca się realizację zadań publicznych, o których mowa w § 1 ust. 1, w formie powierzenia wraz 
z udzieleniem dotacji, które będzie pokrywać pełen koszt realizacji zadania.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy,
3) na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl/ngo.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. 
Warszawy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                            
                                        
                                                                                                                                        Prezydent Miasta Stołecznego 
                                                                                                                                                                    Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
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Instrument 

Załącznik do Zarządzenia 
Nr 1757/2011 Prezydenta 

m.st. 
Warszawy z dnia 

16 listopada  2011 roku

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 
2011-2012 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienio-
nych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z zakresu dzia-
łalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w ramach projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych 
metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”.

Konkurs przeprowadzany jest w ramach projektu innowacyjnego „TORO – w poszukiwaniu skutecznych 
metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych pla-
nujących zwiększenie potencjału organizacji do poziomu umożliwiającego działanie w obszarze ekonomii 
społecznej.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na sfi-
nansowanie realizacji zadania.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realiza-
cję tego zadania wg klasyfikacji budżetowej: w 2011 r. dział 710, rozdział 71095, w 2012 r. dział 750, 
rozdział 75023.
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Lp.                   Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji
Wysokość 
środków 
w złotych

1 Nazwa zadania
Prowadzenie działalności statutowej w ramach ekonomii społecznej 
(TORO)
Termin
Zadanie musi być realizowane między grudniem 2011 a 31 grudnia 2012 
roku.
Celem konkursu jest przetestowanie Mechanizmu Wsparcia instytucji 
ekonomii społecznej, dzięki któremu organizacje pozarządowe i podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, będą mogły zwiększyć swój potencjał organizacyjny 
i osobowy, co umożliwi im rozpoczęcie działalności gospodarczej, która 
będzie spełniać warunki ekonomii społecznej. Pozwoli to organizacji na 
dynamiczny rozwój, a w przyszłości zapewni osiągnięcie niezależności fi-
nansowej, dzięki której organizacja będzie mogła swobodnie prowadzić 
działalność statutową. Ekonomia społeczna zakłada wykorzystanie na-
rzędzi ekonomicznych w realizacji celów społecznych.

Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym konkursie:
• przeznaczy oznaczoną część dotacji na realizację zadania publicznego 
(tj. 87 000 zł w 2012 roku);
• przeznaczy oznaczoną część dotacji na dostosowanie i wyposażenie lo-
kalu, udostępnionego przez m.st. Warszawę (tj. 1.500,00 zł w 2011 oraz 
65.000,00 zł w 2012 roku).
a) Jeśli podmiot posiada lokal wynajęty od m.st. Warszawy – miejscem 
realizacji zadania będzie ten lokal.
b) Jeśli podmiot nie posiada lokalu – m.st. Warszawa udostępni lokal ze 
swoich zasobów na czas realizacji zadania, wybrany wg kryteriów wska-
zanych przez podmiot w ofercie realizacji zadania publicznego; 

W 2011 roku  
- 1.500,00

W 2012 roku
- 152.000,00
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1 • rozpocznie lub rozwinie działalność gospodarczą, spełniającą warun-
ki ekonomii społecznej, w udostępnionym lokalu m.st. Warszawy. Zysk 
z działalności gospodarczej musi być przeznaczony na działalność statu-
tową. Dotacja nie może być przeznaczona bezpośrednio na prowadzenie 
działalności gospodarczej;
• będzie prowadzić w udostępnionym lokalu działalność pożytku publicz-
nego oraz jednocześnie działalność gospodarczą. Może to być np. kawiar-
nia (która jednocześnie będzie miejscem realizacji inicjatyw wspomaga-
jących rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,) sklep (w którym będą 
sprzedawane przedmioty wytworzone przez osoby niepełnosprawne) 
i inne dowolne połączenia działalności statutowej i gospodarczej;
• weźmie udział w warsztatach na temat ekonomii społecznej i prowadze-
nia działalności gospodarczej zorganizowanych przez Centrum Komuni-
kacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;

W formularzu oferty, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 niniejszego 
ogłoszenia, w rozdz. III, należy opisać:
• dowolne zadanie publiczne (zob. art. 4 ust 1 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie)
a) zgodne ze statutem organizacji oraz 
b) adresowane do mieszkańców m.st. Warszawy lub organizacji poza-
rządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
działających na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy.
• planowaną działalność gospodarczą - charakterystykę przedsięwzię-
cia, podstawowe formy działalności, adresatów i ich potrzeby, zasoby or-
ganizacji, które mogą zostać wykorzystane w prowadzeniu działalności, 
planowane formy promocji.
• warunki, jakie powinien spełniać lokal, potrzebny do realizacji wybrane-
go zadania publicznego. Spis dostępnych lokali użytkowych można zna-
leźć w zakładach „konkursy” oraz „lokale poza konkursem” na stronach 
dzielnicowych Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami – spis ZGN-
ów znajduje się na stronie http://sprawylokalowe.um.warszawa.pl/loka-
le-uzytkowe/abc-najmu 
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1 Warunki konkursu
• W konkursie zostanie wybrana jedna oferta.
• Działalność podmiotu zostanie poddana zewnętrznej ewaluacji w trze-
cim kwartale 2012 roku. 
• Finansowanie zadania wynosi 100% całkowitych kosztów realizacji za-
dania – nie jest wymagany finansowy wkład własny.
• Podmioty zainteresowane konkursem zapraszamy na spotkanie infor-
macyjne, które odbędzie się 17 listopada 2011 r. o godzinie 17.00 w sali 
konferencyjnej na parterze w Pałacu Ślubów, Plac Zamkowy 6. (Zob. rów-
nież rozdział V ust. 4 niniejszego ogłoszenia.)

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W konkursie zostanie wybrana jedna oferta. 
2. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
3. Na dane zadanie podmiot może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub 
dzielnicy m.st. Warszawy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. War-
szawy na to samo zadanie lub jego część, oferta nie będzie rozpatrywana. 
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie 
umowa zawarta pomiędzy wyłonionym podmiotem a m.st. Warszawą.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wysokości przyznanego dofinansowa-
nia w stosunku do wnioskowanej przez oferenta kwoty.

III. Termin realizacji zadania

Zadanie musi być realizowane do 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z informacją wskazaną w pkt. I. W ter-
minie realizacji zadania powinny być również uwzględnione działania przygotowawcze i kończące reali-
zację zadania.

IV. Warunki realizacji zadania

1. Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania (pkt III. 8. oferty Opis po-
szczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego):
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− opracowanie  harmonogramu,
− prowadzenie działalności gospodarczej,
− prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania,
− adekwatne działania związane z ewaluacją zadania.

2. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta 
została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. W odniesieniu do oferty wspólnej wszystkie podmioty odpowiada-
ją solidarnie za realizację zadania.
3. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez sie-
bie w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym 
na stronie internetowej Zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną 
w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie finanso-
wania realizacji zadania przez m.st. Warszawę. Informacja o finansowaniu zadania przez m.st. Warsza-
wę powinna mieć postać logotypu, będącego połączeniem identyfikatora ze znakiem promocyjnym oraz 
napisem „Projekt finansuje”. Logotyp, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamieszcza się zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 1638/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2011 roku w sprawie 
zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warsza-
wy” i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych.
4. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umo-
wy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację za-
dania publicznego, zleci realizację zadania publicznego lub jego części wybranym, w sposób zapewnia-
jący jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 
3 ust. 3 ustawy, niebędącymi stronami umowy. Informacja o takim zleceniu realizacji całości lub części 
zadania musi być wskazana w pkt. V. 4. oferty Informacja, czy oferent/oferenci)  przewiduje(-ą) zlecać 
realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Istnieje możliwość zakupu przez podmiot usług polegających na wykonaniu czynności o charakterze 
technicznym lub specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, jednak niestanowiących jego me-
ritum.
6. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie 
publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność 
statutową w ramach realizowanego zadania.
7. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania zapisów prawa, w szczególności ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
8. W przypadku gdy podmiot jest podatnikiem podatku VAT i ma możliwość skorzystania z prawa do odli-
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czenia podatku naliczonego, a realizowane zadanie ma związek z czynnościami opodatkowanymi podat-
kiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, podmiot jest zobowiązany również 
do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględ-
niona w rozliczeniu należnego zobowiązania.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji za-
dania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r., Nr 6 poz. 25). Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny 
jest na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.
2. Oferty należy składać w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Sena-
torskiej 27, w pokoju nr 1.36 (sekretariat)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2011 r. do 
godz. 16.00 lub przesłać pocztą na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, 
ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do kancelarii). Oferta, która wpłynie po 
ww. terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta 
powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz podaniem nazwy zarządzenia ogła-
szającego konkurs. 
4. Przed złożeniem oferty pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (Wy-
dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące zadania 
konkursowego oraz wymogów formalnych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00
• za pośrednictwem poczty elektronicznej (pytania proszę wysyłać na adres an.malinowska@um.war-
szawa.pl),
• telefonicznie pod numerem 22 443-34-36 lub 
• osobiście przy ul. Senatorskiej 27 (po umówieniu się telefonicznie lub mailowo). 
5. Oferta przed złożeniem, ale nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu przyjmowania 
ofert, wskazanym w pkt. 2, może być sprawdzona pod względem formalnym przez pracownika Centrum 
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, który własnoręcznym podpisem na formularzu oferto-
wym potwierdza jej prawidłowość. Koperta z taką ofertą jest zamykana i składana w obecności pracow-
nika Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w miejscu wskazanym w pkt. 2.
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VI. Wymagana dokumentacja

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  lub ewidencji. Odpis musi 
być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wyni-
kający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upo-
ważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art. 4 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły lub w przy-
padku krótszej działalności – za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty.
5. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) i składające się z trzech elementów: 
bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. 
Dopuszcza się możliwość złożenia, zamiast sprawozdania finansowego, informacji finansowej w następu-
jących przypadkach:
− organizacje, które ze względu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 9 
ustawy o rachunkowości, nie mają możliwości dołączenia sprawozdania finansowego, składają informację 
finansową za ostatni rok obrotowy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
− organizacje nieposiadające jeszcze sprawozdania za ostatni rok obrotowy z powodu zbyt krótkiego okre-
su działalności składają na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia informację finan-
sową za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;
− podmioty kościelne (kościelne osoby prawne nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego) 
składają oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
6. Oświadczenie oferenta zgodne ze wzorem załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 
7. W przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dokumenty poświadczające, 
że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów sta-
tutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy 
i pracowników.

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowa-
nych przez niego projektach.
Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych, załączników 
spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji 
w oczekiwanej wysokości.
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VII. Termin i tryb wyboru oferty

1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, zgodnie 
z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego ogłoszenia, nastąpi w obecności co najmniej dwóch 
pracowników, upoważnionych przez Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. 
2. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
3. Oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz kryteria 
podane w treści niniejszego ogłoszenia, dokona Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert. W pracach 
komisji będzie uczestniczyć ekspert z dziedziny ekonomii społecznej. 
4. Po analizie złożonych ofert Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert przedłoży Prezydentowi m.st. 
Warszawy rekomendacje co do wyboru ofert i proponowanych kwot dotacji. 
5. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia, nie później 
niż w ciągu 50 dni od terminu zakończenia składania ofert.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicach ogłoszeń Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu 
m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo).
7. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione 
w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie jednej oferty lub niedofinansowywanie żadnej z ofert.
8. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
9. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, 
którego oferta została wybrana. 
10. Poinformowanie organizacji, których oferty zostały odrzucone w postępowaniu konkursowym, wy-
maga formy pisemnej.
11. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji 
Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania, od pracownika biura, informacji 
o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
− oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji,
− zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy,
− potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania 
umowy.
− oświadczenie o statusie organizacji jako podatnika podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem 
podatku VAT) – wzór takiego oświadczenia zamieszczony jest na stronie www.um.warszawa.pl/ngo.
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W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów w ww. terminie, uznaje się, że oferent rezygnu-
je z przyjęcia dotacji. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnię-
cia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

VIII. Kryteria wyboru ofert

Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 
z późn. zm.),
2) ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem V niniejszego ogłoszenia,
3) ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI niniejszego ogłoszenia,
4) ocena czy wnioskowana kwota nie przekracza wysokości środków przewidzianych na zadanie konkur-
sowe.

Wykaz błędów, które powodują odrzucenie oferty z przyczyn formalnych, zamieszczony jest na stronie 
internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.

Kryteria merytoryczne: 
1) ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu, 
2) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkańców Warszawy lub organizacji pozarządowych dzia-
łających na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy, 
3) ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu, tj. czy: 
a) planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem 
i przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego) zadania;
c) osoby, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, posiadają właściwe kwalifikacje; 
d) opis działalności gospodarczej jest logiczny i możliwy do zrealizowania, 
4) ocena realizacji zadań zleconych w przypadku podmiotów, które w poprzednim okresie realizowały 
zadania publiczne m.st. Warszawy, biorąc pod uwagę rzetelność  i terminowość oraz sposób rozliczenia 
otrzymanych na ten cel środków  z budżetu m.st. Warszawy,
5) ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych zadań będących przedmiotem 
oferty.
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IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie o zrealizowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy w roku 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju 
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom po-
zarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Zadanie jest innowacyjne i na 
podobne zadania nie były udzielane dotacje w tym roku ani w roku poprzednim.



Produkt finalny w postaci Instrumentu Finansowego ma duży potencjał w aspekcie możliwości przy-
czynienia się do rozwiązania problemu utrudnionego dostępu do środków na finansowanie działalności 
statutowej przez PES. 

Przegląd instrumentów finansowych dedykowanych NGO i PES pozwala na sformułowanie generalnego 
wniosku, iż oferta rynkowa w tym zakresie jest wciąż bardzo ograniczona. Dlatego też, produkt finalny 
w postaci IF stanowi narzędzie innowacyjne, w porównaniu z instrumentami proponowanymi przez ban-
ki komercyjne. Powodem takiej sytuacji jest fakt, że proponowane rozwiązania są bardziej korzystne 
finansowo, a tym samym bardziej skuteczne. Należy jednak podkreślić, że skala innowacyjności jest 
bezpośrednio związana z możliwością uruchomienia systemu poręczeniowego.

Warto dodać, że analiza produktu finalnego w postaci Instrumentu Finansowego wykazuje, że w przy-
padku BOŚ Banku wypracowany w ramach projektu „TORO” system pożyczkowy jest niewątpliwie bar-
dziej efektywny niż dostępna dotychczas dla NGO oferta rynkowa. BOŚ Bank stworzył w ramach projektu 
zupełnie „nowy produkt”. Niestety oferta zaproponowana przez PAFPIO, w zasadzie nie różni się od 
oferty Funduszu dostępnej poza projektem „TORO”, ze względu na brak możliwości obniżenia kosztu 
udzielanych pożyczek spowodowanego brakiem zabezpieczenia w postaci poręczenia przez miasto.

Mechanizmem, który może skutecznie zwiększyć możliwości PES w zakresie korzystania z pożyczek, 
jest niewątpliwie poręczenie tych pożyczek udzielane przez Urząd m. st. Warszawy. Rekomendowane 
jest zatem jak najszybsze rozważanie możliwości uruchomienia tego mechanizmu, gdyż jego brak ma 
negatywny wpływ na skalę zainteresowania Instrumentem Finansowym oraz liczbę udzielonych pożyczek.
Produkt finalny w postaci Systemu Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć odpowiada realnym 

Instrument 

Wnioski i rekomendacje

 128



potrzebom potencjalnych użytkowników oraz odbiorców, ponieważ wprowadzi istotne ułatwienia w za-
kresie organizowania i przebiegu procesu współpracy finansowej PES z JST. Ponadto SMRP wypełnił 
istniejącą lukę w tym zakresie. Dotychczas nie istniało narzędzie informatyczne, które zapewniałoby 
urzędnikom bieżący dostęp do wszystkich niezbędnych informacji.

Produkt finalny w postaci Wieloletniego Programu Współpracy z Instytucjami Ekonomii Społecznej 
może być efektywnym narzędziem, gdyż określone w programie priorytety i cele szczegółowe pozwalają 
na kompleksowe, skuteczne i efektywne rozwiązanie problemu w postaci braku kompleksowego wspar-
cia PES w dotychczasowych działaniach m. st. Warszawy. Będzie to możliwe dzięki stworzeniu przyja-
znego otoczenia finansowego i prawnego oraz upowszechnianiu wiedzy na temat ekonomii społecznej 
oraz jej promocję wśród przedstawicieli PES, pracowników Urzędu i mieszkańców Warszawy.

Efekty tego produktu będą uzależnione od efektywności działań samorządu w szeroko rozumianym 
wspieraniu PES. Między innymi w relacjach PES z podmiotami świadczącymi usługi finansowe (kredyty 
i pożyczki).

Produkt finalny w postaci Mechanizmu Wsparcia Instytucji Ekonomii Społecznej odpowiada realnym 
potrzebom PES dzięki możliwości wspierania działalności statutowej organizacji oraz możliwości zwięk-
szenia ich potencjału. Ponadto założenia Mechanizmu Wsparcia przyczyniają się do ułatwienia podejmo-
wania przez PES działalności gospodarczej, która będzie spełniała warunki ekonomii społecznej, a jed-
nocześnie będzie pozwalała organizacjom na szybki i dynamiczny rozwój oraz osiągnięcie niezależności 
finansowej. W efekcie, dzięki uzyskaniu niezależności finansowej organizacje będą mogły swobodnie 
prowadzić działalność statutową, która będzie wówczas w mniejszym stopniu uzależniona od konkursów 
dotacyjnych i sponsorów.
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Kończy się projekt TORO – co to oznacza dla ekonomii społecznej w Warszawie? Jakie są plany 
Miasta w tym obszarze? 

Realizacja projektu TORO była bardzo inspirująca. Zdaliśmy sobie sprawę, ile jest jeszcze do zrobienia 
w tym obszarze, pojawiły się nowe pomysły. Poznaliśmy praktyków ekonomii społecznej, osoby, które 
utworzyły Komisję Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej, oraz ekspertów, z doświadczenia któ-
rych chcielibyśmy dalej korzystać. Mamy plan działań, które jak sądzę, przyniosą korzyść zarówno pod-
miotom ekonomii społecznej, jak i całemu miastu.  

Jakie to działania?

Przede wszystkim chcemy zacząć od zapewnienia obiegu informacji, dzięki czemu przedstawiciele pod-
miotów ekonomii społecznej będą wiedzieli, do kogo mogą się zgłaszać po pomoc w danej sprawie i skąd 
brać informacje na tematy, które mogą ich zainteresować. Zależy nam również na upowszechnianiu idei 
ekonomii społecznej i pojęć z nią związanych, aby urzędnicy miejscy wiedzieli, w jaki sposób mogą współ-
pracować z podmiotami ekonomii społecznej. Ważne jest również zachęcenie mieszkańców Warszawy do 
korzystania z usług i towarów wytwarzanych przez podmioty społeczne oraz wspierania i angażowania się 
w inicjatywy społeczno-ekonomiczne. Kierunki wspólnych działań zapisane są w „Wieloletnim programie 

1. Marcin Wojdat – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dyrektor 
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.  Informacje o współpracy m.st. Warszawy z podmiotami ekonomii 
społecznej można znaleźć na stronie www.ngo.um.warszawa.pl w zakładce „Ekonomia społeczna i projekt TORO”

Instrument 

 130

O przyszłości ekonomii 
społecznej w Warszawie – 

wywiad z  Marcinem 
Wojdatem1



współpracy m.st. Warszawy z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2015”, który został przygoto-
wany przez międzysektorowy zespół w ramach projektu TORO. 
    
Dlaczego m.st. Warszawa chce wspierać ekonomię społeczną? 

Ekonomia społeczna jest powiązana z różnymi dziedzinami i ma wpływ na wiele aspektów życia mieszkań-
ców Warszawy. Dzięki łączeniu celów społecznych z ekonomicznymi metodami działania, rozwija przedsię-
biorczość, aktywizuje zawodowo osoby, które mają trudność w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy, 
a także pomaga finansować działania, które przynoszą pożytek nam wszystkim. Działalność podmiotów 
ekonomii społecznej jest więc uzupełnieniem działań Miasta w tych obszarach.

Jakie są wyzwania stojące przed m.st. Warszawą związane z ekonomia społeczną? Co będzie 
priorytetem?

Tak jak wspomniałem, ekonomia społeczna łączy kilka tematów, więc na poziomie Urzędu Miasta potrzeb-
na jest sprawna koordynacja działań i wymiana informacji pomiędzy np. Urzędem Pracy, biurami odpowie-
dzialnymi za sprawy społeczne, za zamówienia publiczne, osiemnastoma dzielnicami, ośrodkami pomocy 
społecznej i mną, jako Pełnomocnikiem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tak dużym 
mieście jak Warszawa, nie jest to łatwe. Chcemy również, aby działania Miasta były uzupełnieniem oferty 
naszych pozarządowych partnerów – organizacji, których celem jest wspieranie podmiotów ekonomii spo-
łecznej. 
Ważne jest także odpowiednie wyważenie roli administracji publicznej – z pewnością naszym zadaniem 
jest wspieranie ekonomii społecznej i stwarzanie warunków do jej rozwoju. Nie należy jednak zapominać, 
że (np. według  definicji europejskiej sieci badawczej EMES) o podmiotach ekonomii społecznej możemy 
mówić, gdy są to oddolne, obywatelskie inicjatywy, które są suwerenne w stosunku do instytucji publicz-
nych. Musimy więc działać zgodnie z zasadą pomocniczości i nie ingerować w sprawy, w których miesz-
kańcy mogą działać sami. Zachęcamy do aktywności obywatelskiej i gospodarczej oraz wspieramy takie 
inicjatywy, ponieważ rozwój ekonomii społecznej jest naszym wspólnym celem.     
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Marcin Wojdat     



Podręcznik powstał w ramach projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji eko-
nomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.
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