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Państwo i podmioty wykonujące jego zadania 
 

Współczesne państwo powołane jest do realizacji licznych zadań, których głównym 

celem jest zapewnienie obywatelom możliwie najlepszych warunków egzystencji. Z tego 

powodu obok zadań zmierzających do budowy infrastruktury technicznej polegającej na 

budowie dróg, autostrad czy innych urządzeń użyteczności publicznej państwo wykonuje 

zadania z zakresu polityki społecznej, zmierzające do umożliwienia życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Państwo, będąc podmiotem pierwotnym (Eugeniusz 

Ochendowski 1998 r. s. 203), stojące przed nim zadania może wykonywać samodzielnie, 

względnie z wykorzystaniem innych podmiotów. Samodzielnie państwo stojące przed nim 

zadania będzie wykonywało przy wykorzystaniu własnego aparatu, którym jest administracja 

rządowa. Z kolei przekazywanie innym podmiotom zadań stojących przed państwem może 

odbywać się w różny sposób. Z jednej strony z woli państwa mogą być tworzone różnego 

rodzaju samorządy, które w imieniu własnym i na własny rachunek będą wykonywały 

zadania stojące przed państwem (Zbigniew Leoński 2004 s. 77). Tego typu samorządem 

będzie samorząd terytorialny, który istnieje z woli państwa. Zakres jego zadań wynika z aktu 

ustawodawczego przyjętego przez uprawniony organ państwa i są to zadania należące do 

administracji publicznej. Samorząd ten dysponuje samodzielnością, która pozwala mu 

samodzielnie w granicach wyznaczonych przepisami prawa wykonywać powierzone do 

realizacji zadania. W imieniu samorządu terytorialnego stojące przed nim zadania będą 

wykonywały w prawem przewidziany sposób powołane organy. Państwo natomiast 

pozostawiło sobie jedynie uprawnienia o charakterze nadzorczym umożliwiające mu na 

wkraczanie we wszystkich tych sytuacjach, kiedy jednostki samorządu terytorialnego nie będą 

wykonywały powierzonych zadań w sposób prawidłowy (Zbigniew Leoński. 2004 s. 78).  

Państwo stojące przed nim zadania może przekazywać podmiotom niepublicznym 

bądź osobom fizycznym, jak również może zezwolić samorządowi terytorialnemu na 

powierzanie stojących przed nimi zadań tymże podmiotom. Dostrzec należy istotną różnicę w 

sytuacji prawnej samorządu terytorialnego oraz podmiotów niepublicznych wraz z osobami 

fizycznymi wykonującymi zadania publiczne. Samorząd terytorialny utworzony z woli 

państwa w celu wykonywania określonych zadań publicznych wspólnie z administracją 

rządową tworzy administrację publiczną, natomiast podmioty niepubliczne i osoby fizyczne 

zadania publiczne wykonują jedynie wówczas, gdy organy administracji publicznej w 
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prawem przewidzianej formie przekażą im zadania do realizacji. Formy i zasady współpracy 

organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

mogą polegać na:  

1). zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom realizacji zadań 

publicznych,  

2) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i 

współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,  

3) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  

4) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów oraz 

przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej. (Anna Kanios. 2011 r. s. 17-

18). 

W literaturze przedmiotu przekazywanie zadań podmiotom niepublicznym określa się 

jako prywatyzacja. Pojęcie to „oznacza twórczy proces w zakresie sposobu wykonywania 

zadań publicznych przez podmioty niepubliczne przejmujące zadania dobrowolnie, a 

prowadzące je w interesie wyższym , „ogólnym”, nie zaś w interesie jednostkowym. 

Realizacja zadań odbywa się w formach i metodach prawa prywatnego. Podmioty 

niepubliczne realizując zadania administracji publicznej, znajdują się w położeniu względnej 

samodzielności wobec organu samorządu terytorialnego, które są nadal odpowiedzialne za 

realizację zadań rzeczowych” (Lidia Zacharko. 2000 r. 31).       

Dla wyznaczenia ram niniejszego opracowania niezbędne jest zwrócenie uwagi na 

pojęcie pomocy społecznej, ponieważ pojęcie to występuje w dwóch ujęciach – wąskim i 

szerokim. Przez wąskie ujęcie pomocy społecznej widzi się ustawę o pomocy społecznej i 

akty wykonawcze do niej, natomiast pod szerokim rozumieniem tego pojęcia widzi się nie 

tylko wskazaną ustawę, ale także i inne akty normatywne, mocą których następuje 

zaspokajanie potrzeb obywateli, takie jak: ustawa o świadczeniach rodzinnych, o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, o dodatkach mieszkaniowych czy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Stanisław Nitecki. 2008 r. s. 14). Z uwagi na 

charakter niniejszego opracowania na jego gruncie przyjęte zostanie wąskie ujęcie pomocy 

społecznej, a zatem odwołanie się jedynie do ustawy o pomocy społecznej.     
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Pojęcie partnerstwa i zadania państwa w sferze pomocy społecznej 
 

Administracja publiczna, w ujęciu powyżej przedstawionym, stojące przed nią zadania 

z zakresu pomocy społecznej może wykonywać samodzielnie lub też z wykorzystaniem 

podmiotów niepublicznych. Ustawa o pomocy społecznej (dalej u. p. s.) zakłada, że 

administracja ta będzie współpracowała w tym zakresie z innymi podmiotami na zasadzie 

partnerstwa. Zatem ustawodawca założył, że administracja publiczna nie zmonopolizuje tej 

sfery życia publicznego, lecz wręcz przeciwnie w sposób aktywny włączy w wykonywanie 

zadań z tego zakresu podmioty niepubliczne. Podmiotami, z którymi administracja publiczna 

może współpracować w ramach wykonywania stojących przed nimi zadaniami są organizacje 

społeczne i pozarządowe, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby 

fizyczne i prawne.  

Z punktu widzenia u. p. s. uwagę należy zwrócić na dwa zagadnienia po pierwsze na 

pojęcie partnerstwa oraz na katalog podmiotów z którymi administracja publiczna będzie 

współpracowała. Jeżeli idzie o pojęcie partnerstwa, to należy zauważyć, że pojęcie to na 

gruncie tej ustawy występuje jedynie w art. 2 ust. 2. W tym miejscu uwagę zwrócić należy na 

miejsce wskazanego przepisu w systematyce tej ustawy. Otóż przepis ten znajduje się w 

Dziale I, Rozdziale 1 zatytułowanym „Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy”. Miejsce 

określonej regulacji w ustawie rzutuje na sposób jej interpretacji, jak również determinuje jej 

znaczenie i rolę. Z takiego ujęcia można wnosić, że wszelkie regulacje jakie zamieszczone są 

w tej ustawie a dotyczące relacji między organami administracji publicznej a podmiotami 

niepublicznymi będą ujmowane jako partnerstwo.  

Na wstępie rozważań poświęconych pojęciu partnerstwa należy przybliżyć znaczenie 

tego terminu. Według słownika języka polskiego partnerstwo jest współuczestniczeniem w 

czymś
1
, zatem pojęcie to związane jest z udziałem tego typu podmiotów w działaniach z 

zakresu pomocy społecznej. W literaturze zasadnie akcentuje się, że dla administracji 

publicznej działania w sferze pomocy społecznej są obowiązkiem, o tyle podmiot 

niepubliczne w działaniach z tego zakresu uczestniczą na zasadzie dobrowolności (Iwona 

Sierpowska. 2009 r. s. 27). Oznacza to, że organy administracji publicznej nie dysponują 

instrumentami prawnymi przy wykorzystaniu, których byłyby w stanie zobligować te 

podmioty do działania w analizowanej sferze życia publicznego. Na gruncie unormowań 

prawnych spotykamy się z partnerstwem podmiotów publicznych z podmiotami 

niepublicznymi. Istotną cechą takiego partnerstwa jest to, że administracja publiczna w 

                                                 
1
  Uniwersalny Słownik Języka Polskiego. Pod red. S. Dubisza. Warszawa 2008 r. s. 57 
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prawem przewidzianej formie przekazuje podmiotom niepublicznym do realizacji określone 

zadania, przy czym wraz z przekazaniem zadania następuje przekazanie środków 

finansowych, które mają umożliwić jego wykonanie
2
. Z punktu widzenia analizowanego 

pojęcia kluczowa regulacja zamieszczona została w art. 25 przedmiotowej ustawy, ponieważ 

przepis ten odsyła do ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i 

wolontariacie, która zawiera unormowania dotyczące przekazywania zadań z zakresu pomocy 

społecznej podmiotom niepublicznym. Sygnalizując pogłębione rozważania na ten temat 

należy zauważyć, że katalog podmiotów wymienionych w przywołanym art. 2 ust. 2 u. p. s. 

nie pokrywa się z tym, który występuje w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, ponieważ jest on szerszy i obejmuje m. in. osoby fizyczne. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że w u. p. s. katalog podmiotów, którym można 

przekazywać zadania z zakresu pomocy społecznej jest zmienny, ponieważ przykładowo 

wśród podmiotów mogących prowadzić dom pomocy społecznej wymienione zostały osoby 

fizyczne. 

Administracja publiczna współpracuje na zasadach partnerstwa z podmiotami 

wymienionymi w art. 2 ust. 2 u. p. s.. Katalog ten zbudowany został na zasadzie wyczerpania 

podmiotów uprawnionych do współdziałania. Warto podkreślić, że w katalogu tym nie 

zostały umieszczone przykładowo partie polityczne, co należy oceniać jako z jednej strony 

ujęcie prawidłowe, a z drugiej wskazujące na to, że katalog ten nie może być rozszerzany.  

Pierwszą grupą podmiotów wymienionych w tym przepisie są organizacje społeczne. 

W literaturze pod pojęciem tym ujmuje się trwałe zrzeszenie osób fizycznych lub prawnych 

niewchodzące w skład szeroko  rozumianego aparatu państwowego i zarazem nie będące 

spółkami prawa prywatnego. Zalicza się do nich: stowarzyszenia, partie polityczne, związki 

zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, samorządy czy związki wyznaniowe 

R. Michalska-Badziak 2000 r. s. 200). Z powyższego wynika, iż pojęcie to nie jest precyzyjne 

i przyjdzie dostrzec, że zadania z zakresu pomocy społecznej będą mogły wykonywać 

organizacje społeczne, jednakże nie wszystkie, ponieważ przepis prawa niektóre z nich 

wyłącza, tak jak ma to miejsce w przypadku partii politycznych. Tym samym uznać należy, 

że wskazane pojęcie nie określa w sposób precyzyjny, jakie organizacje społeczne będą 

mogły wykonywać tego typu zadania, gdyż ustawodawca w przepisie szczególnym będzie 

dokonywał doprecyzowań tego unormowania.  

                                                 
2
  Przykładem tego typu regulacji będzie ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczo-prywatnym (Dz. U. z 

2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.) 
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Kolejną grupą podmiotów są organizacje pozarządowe. Stosownie do postanowień art. 

3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjami 

pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu 

ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne 

lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. Takie ujęcie tego pojęcia 

pozwala uznać, że jest ono w znacznym stopniu zbieżne z pojęciem organizacji społecznej, 

choć co należy także podkreślić nie są to pojęcia tożsame. W odniesieniu do obu pojęć 

kluczową rolę odgrywają stowarzyszenia. W przypadku stowarzyszeń obowiązuje ustawa z 7. 

04. 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z tym aktem normatywnym wyodrębniamy 

stowarzyszenia i stowarzyszenia zwykłe. Postanowieniom tej ustawy nie podlegają 

organizacje społeczne działające na podstawie odrębnych ustaw lub umów 

międzynarodowych, których Polska jest stroną. Z uwagi na to, że stowarzyszenia zwykłe nie 

posiadają osobowości prawnej oraz nie mogą wykonywać zadań z zakresu pomocy 

społecznej, z tego też powodu rozważania musza ograniczyć się jedynie do stowarzyszeń. 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną natomiast jego placówki terenowe mogą taką 

osobowość posiadać, jeżeli przewiduje to statut tego stowarzyszenia. Statut takiego 

stowarzyszenia będzie zawierał regulacje dotyczące jego organów jak również sposobu jego 

reprezentacji przed organami administracji. Stowarzyszenia te będą mogły przejmować od 

organów administracji publicznej zadania z zakresu pomocy społecznej.  

Kolejną grupą podmiotów, które mogą wykonywać zadania z zakresu pomocy 

społecznej są fundacje, które funkcjonują w oparciu o ustawę z 6.04.1984 r. o fundacjach. 

Stosownie do postanowień tego aktu normatywnego fundacja posiada osobowość prawną, a 

jej działalnością kieruje zarząd, który reprezentuje ją na zewnątrz, a zatem jest to ten organ, 

który w imieniu fundacji kontaktuje się z organami administracji i będzie uprawniony do 

podpisywania umów na przejęcie zadań z zakresu pomocy społecznej.  

 

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w sferze pomocy 

społecznej.  
 

 Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje administracja publiczna. W ramach 

tej administracji jak już zostało to zaznaczone wyodrębnia się administrację samorządowa 

oraz administrację rządową. W ramach pomocy społecznej da się zauważyć, że na 
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jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek realizacji świadczeń z zakresu 

pomocy społecznej, natomiast organy administracji rządowej wykonują zadania o odmiennym 

charakterze, a mianowicie związane z nadzorem (Stanisław Nitecki. 2008 r. s. 301), a zatem 

organy tej administracji podejmują działania zmierzające do oceny prawidłowości 

wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i dysponują uprawnieniami 

umożliwiającymi im na wkraczanie w tych sytuacjach, kiedy zadania te nie są wykonywane w 

sposób prawidłowy. 

 Administracji samorządowa funkcjonuje na trzech poziomach – gminy, powiatu i 

województwa samorządowego. Zaznaczyć należy, że wymienione jednostki samorządu 

terytorialnego nie funkcjonują na zasadzie nadrzędności i podległości, lecz są one sobie 

równe w tym znaczeniu, że każda z nich dysponuje odmiennymi zadaniami i kompetencjami. 

Powyższa uwaga posiada istotne znaczenie albowiem w polskim systemie prawnym 

województwo samorządowe nie dysponuje uprawnieniami o charakterze nadzorczo-

kontrolnymi względem powiatu i gminy, a powiat nie dysponuje takimi uprawnieniami wobec 

gminy. Równocześnie należy mieć w polu widzenia konstytucyjną zasadę organizacji 

administracji publicznej w Polsce, a mianowicie zasadę pomocniczości. Zasada ta została 

wykorzystana przez ustawodawcę w ramach budowy systemu organizacji pomocy społecznej 

w Polsce. Dostrzegane ułomności w tym zakresie posiadają znaczenie, jednakże nie wpływają 

one na generalnie pozytywną ocenę oparcia budowy tego systemu na tej zasadzie. Zasada ta 

zakłada, że zadania z danej sfery życia publicznego lokalizowane będą na możliwie 

najniższym szczeblu organizacji państwa, a podmiot wyżej usytuowany w strukturze 

organizacyjnej będzie realizował jedynie te zadania, których podmiot niżej usytuowany nie 

będzie w stanie realizować (szerzej na ten temat Stanisław Nitecki. 2008 r. s. 97-99).  

 

a. Gmina i jej zadania w pomocy społecznej 
 

 Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań 

gminy należą wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone do 

kompetencji innych organów. Przywołane unormowanie doznaje uszczegółowienia w treści 

art. 7 ust. 1 pkt 6 tej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy, które obejmują sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów 

opiekuńczych. Równocześnie w art. 7 ust. 2 wskazanej ustawy stanowi się, że ustawy 

szczególne określają, które zadania własne gminy posiadają charakter obowiązkowy. 
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Przywołane rozróżnienie posiada istotne znaczenie, ponieważ ustawa o pomocy społecznej, 

będąca aktem prawa materialnego, w art. 17 ust. 1 wymienia zadania gminy określone jako 

zadania własne o charakterze obowiązkowym, natomiast w art. 17 ust. 2 sformułowane 

zostały zadania własne nie posiadające charakteru obowiązkowego. Dostrzec należy, że 

ustawy samorządowe, jak również inne unormowania prawne nie zawierają rozwiązań, które 

odwoływałyby się do powyższego rozróżnienia zadań własnych gminy. W tej sytuacji rodzi 

się pytanie, czy wskazany podział posiada jakieś normatywne znaczenie, czy też jest to 

jedynie pewna figura nie posiadająca praktycznego znaczenia. Na tak postawione pytanie 

opowiedzieć należy się za stanowiskiem w myśl, którego podział ten posiada normatywne 

znaczenie i wpływa na sposób realizacji zadań stojących przed gminą. Gmina zobowiązana 

jest do wykonywania wszystkich zadań własnych (o charakterze obowiązkowym i o 

charakterze nieobowiązkowym), jednakże w przypadku zadań o charakterze 

nieobowiązkowym gmina realizuje je stosownie do posiadanych możliwości i przyjętych 

kryteriów preferencji. W odmienny sposób widzieć należy sposób realizacji zadań gminy o 

charakterze obowiązkowym, otóż zadanie te z uwagi na ich charakter realizowane są przez 

gminę w pierwszej kolejności. Inaczej mówiąc gmina nie może powoływać się na brak 

stosownych środków na ich realizację w przypadku kiedy równocześnie wykonuje zadania o 

charakterze nieobowiązkowym. Do rozważenia pozostaje jedynie sytuacja, czy w tym 

zakresie odnosić się należy do środków przewidzianych na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej, czy też posiadanie środków odnosić do wszystkich, którymi gmina dysponuje. W 

dotychczasowej literaturze (Stanisław Nitecki. 2008 r. s. 102-103; Iwona Sierpowska. 2009 r. 

s. 35-36), jak również dostrzegane to jest w orzecznictwie sądów administracyjnych – 

posiadanie środków wiązano jedynie ze środkami przewidzianymi na realizację zadań z 

zakresu pomocy społecznej. Takie ujęcie posiada umocowanie w treści art. 3 ust. 4 ustawy o 

pomocy społecznej, który stanowi, że potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy 

społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w 

możliwościach pomocy społecznej. Prezentowane ujęcie tego zagadnienia, odwołuje się do 

ubiegania się przez osobę lub rodzinę o przyznanie świadczenia, a zatem do sytuacji 

konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej. 

Rozważyć należy, czy ujęcie takie nie jest już anachroniczne i nie wymaga korekty. W 

szczególności uwagę należy zwrócić na ogólny kontekst analizowanego problemu. Ustawa o 

pomocy społecznej jest jednym z nielicznych aktów wprowadzających do porządku 

publicznego zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zatem okoliczność ta musi 

również wpływać na kolejność realizowanych przez nią zadań. Takie ujęcie pozwala 
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opowiedzieć się za poglądem, w myśl którego gmina zobowiązana jest w pierwszej kolejności 

zapewnić środki na realizację zadań o charakterze obowiązkowym przed zapewnieniem tych 

środków na realizację zadań o charakterze nieobowiązkowym. Stanowisko takie, posiadało 

będzie znaczenie na etapie konstruowania budżetu danej gminy, ponieważ gmina (organ 

wykonawczy gminy oraz jego aparat pomocniczy odpowiedzialny za jego przygotowanie) w 

pierwszej kolejności będzie zobligowana do zapewnienia środków na realizację zadań 

własnych o charakterze obowiązkowym, a dopiero w drugiej kolejności na realizację zadań o 

charakterze nieobowiązkowym. Zaprezentowany sposób interpretacji przywołanych 

przepisów pozwala uznać, że ustawodawca w sposób przemyślany nadał zadaniom własnym 

gminy wymienionym w art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej taki charakter, ponieważ 

uznał, że jest to na tyle istotna sfera życia wspólnoty samorządowej, że w pierwszej 

kolejności powinny być zagwarantowane środki finansowe na jej realizację. W tym miejscu 

przyjdzie jednakże zauważyć, że powyższe unormowania nie posiadają żadnych 

mechanizmów ochronnych gwarantujących taki sposób budowania i uchwalania budżetu 

danej jednostki samorządu terytorialnego. Funkcjonujące w systemie organów państwa, 

organy nadzoru nie dysponują instrumentami prawnymi, przy wykorzystaniu, których 

mogłyby egzekwować od gmin ten sposób budowania budżetu i przeznaczanych na pomoc 

społeczną środków finansowych.  

Obok zadań własnych gminy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej. Zlecenie gminie realizacji tego typu zadania może nastąpić w drodze ustawowej 

względnie w następstwie stosownej czynności prawnej – porozumienia z organem 

administracji rządowej. W sprawach z zakresu pomocy społecznej ustawa o pomocy 

społecznej zawiera wykaz zadań realizowanych przez gminę jako zadanie zlecone. Katalog 

tych zadań został sformułowany w art. 18 i posiada charakter zamknięty. Oznacza to, że tylko 

te zadanie, które zostały w nim wymienione posiadają taki charakter i na realizację tylko tych 

zadań gmina otrzymuje ze strony budżetu państwa niezbędne środki. Zaznaczyć należy, że 

dobór zadań posiadających taki charakter należy do wyłącznej kompetencji ustawodawcy, 

który winien kierować się generalną regułą budowy systemu organizacji administracji 

publicznej, a mianowicie wspominaną powyżej zasada pomocniczości.  

Na marginesie prowadzonych rozważań dotyczących zadań gminy z zakresu pomocy 

społecznej, przyjdzie zauważyć, że ustawodawca kieruje się zauważalną tendencją 

sprowadzającą się do przenoszenia zadań zaliczanych wcześniej do zadań z zakresu 

administracji rządowej do zadań własnych gminy i to często zadań o charakterze 

obowiązkowym. Wskazana tendencja dostrzegana jest od samego początku funkcjonowania 
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ustawy o pomocy społecznej, gdyż pierwsze tego typu działania miały miejsce w 1992 r. 

(Stanisław Nitecki. 2008 r. s. 25). Przenoszenie na gminy odpowiedzialności za realizację 

zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na przekazywaniu do realizacji jako zadanie 

własne kolejnych świadczeń świadczy o wycofywaniu się administracji rządowej z 

wykonywania tego zadania i przerzucaniu odpowiedzialności na administrację samorządową. 

Jednocześnie w działaniu tym trudno doszukać się jakiejś myśli i idei, ponieważ ustawodawca 

zmian tych dokonuje nie w sposób przemyślany, lecz niejako przy okazji.   

 Gmina stojące przed nią zadania może wykonywać samodzielnie za pośrednictwem 

własnych organów i gminnych jednostek organizacyjnych, względnie wykorzystując 

przysługujące jej instrumenty prawne z wykorzystanie innych podmiotów. W tym zakresie 

należy wyodrębnić dwie możliwości. Pierwsza z nich sprowadza się do wspólnego 

wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego (innymi gminami), a druga polega na zlecaniu realizacji takiego zadania 

podmiotom niepublicznym.  

 Wspólne wykonywanie zadań gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

(gminami) może odbywać się w drodze utworzonego związku komunalnego lub też 

zawartego porozumienia. Obie instytucje regulowane są postanowieniami ustawy o 

samorządzie gminnym, przy czym ustawodawca nadał im odmienny charakter. Instytucje te 

stanowią wyraz partnerstwa publiczno-publicznego, a zatem takiego w którym podmiotem 

przekazującym zadania i przejmującym je jest podmiot publiczny. W ramach tego rodzaju 

partnerstwa podmiotami w nim uczestniczącymi są gminy.  

W przypadku związku komunalnego tworzony jest nowy podmiot prawa, który 

wykonuje określone zadanie stojące przed tworzącymi go jednostkami samorządu 

terytorialnego. Zauważyć należy, że w sferze pomocy społecznej instytucja związku 

komunalnego nie jest wykorzystywana, jak również analiza zadań stojących przed gminą 

pozwala sądzić, że w przyszłości instrument ten wykorzystywany będzie w znikomym 

stopniu. Z tego powodu nie wydaje się za zasadnym bliższe analizowanie tego zagadnienia. 

Jedynie można zasygnalizować, że związek komunalny to samodzielna osoba prawna 

powołana przez tworzące je gminy w celu realizacji zadań stojących przed tymi jednostkami 

samorządu terytorialnego. Związek ten posiada własne organy, a mianowicie organ 

stanowiący i kontrolny, którym jest zgromadzenie związku oraz organ wykonawczy – zarząd 

związku. Zadania tych organów wynikają z zadań stojących przed związkiem, przy czym 

podział zadań między te organy odbywa się na analogicznych zasadach jak ma to miejsce w 
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przypadku organów gminy. Osobowość prawą związek komunalny nabywa z chwilą wejścia 

w życie statutu, który jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym
3
    

Porozumienie komunalne posiada odmienny charakter, ponieważ polega na tym, że 

jedna gmina powierza drugiej gminie do realizacji określone zadanie. Przy czym gmina 

przejmująca zadanie do realizacji wykonuje je wykorzystując posiadaną infrastrukturę oraz 

przysługujące jej możliwości. Stosownie do postanowień art. 74 ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym, gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i 

obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają 

obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. Z treści przywołanego 

przepisu można wysunąć wniosek, że porozumienia gminne zawierane są między więcej niż 

dwoma gminami, moim zdaniem wniosek taki nie jest uzasadniony, albowiem porozumienie 

komunalne jest porozumieniem zawieranym między dwoma ściśle określonymi gminami i 

przekazanie zadań może nastąpić tylko jednej gminie (Stanisław Nitecki 2004 r. s. 10). 

Natomiast odrębną kwestią jest to, że zawarcie porozumienia przez dwie gminy może być 

uwarunkowane dodatkowymi klauzulami przewidującymi zawarcie takich porozumień przez 

inne gminy. Mocą wskazanego porozumienia następuje przekazanie zadań wraz z 

kompetencjami, zatem omawiany instrument wpływa na szereg elementów mających istotne 

znaczenie dla wyznaczenia prawidłowości podejmowanych działań. Przedmiotem 

porozumienia mogą być zarówno zadania własne gminy jak również zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej, a wynika to z tego, że ustawodawca w tym zakresie nie 

wprowadził żadnych ograniczeń. Dla zawarcia porozumienia niezbędne jest podjęcie 

stosownych uchwał przez organy stanowiące i kontrolne (rady gmin lub rady miejskie) 

zainteresowanych gmin. Podkreślić należy, że jest to wyłączna kompetencja tego organu i nie 

może być ona przekazana innemu organowi lub podmiotowi funkcjonującemu w gminie (zob. 

art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym). Z uwagi na ich charakter uchwały te 

posiadają status aktów prawa miejscowego i stosownie do postanowień art. 13 ust. 2 ustawy z 

dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów, wymagają 

ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Mocą wskazanej uchwały zmianie ulegnie 

właściwość miejscowa organu i przejdzie z organu wykonawczego gminy przekazującej 

zadanie na organ wykonawczy gminy przejmujący zadanie. 

W ramach analizy instrumentów partnerstwa publiczno-publicznego dostrzec należy 

możliwość polegającą na tym, że gmina przejmie od powiatu lub województwa zadania do 

                                                 
3
 Zob. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5. 10. 2001 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307) 
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realizacji. Przejęcie to może nastąpić w następstwie zawarcia porozumienia z tymi 

jednostkami samorządu terytorialnego. Porozumienie takie zawierane jest na analogicznych 

zasadach jak powyżej przedstawione, przy czym w przypadku porozumienia zawieranego z 

powiatem następuje na wniosek gminy za zgodą powiatu. Spoglądając na to zagadnienie z 

punktu widzenia realności zawarcia takiego porozumienia w sferze pomocy społecznej, to 

przyjdzie stwierdzić, że o ile mogą zaistnieć takie możliwości w przypadku powiatu, to w 

relacjach z województwem samorządowym jest to praktycznie niemożliwe, a wynika to z 

charakteru zadań wykonywanych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.   

Gmina stojące przed nią zadania może realizować także z wykorzystaniem podmiotów 

niepublicznych, jednakże bliższa analiza tej możliwości będzie przedstawiona w dalszej 

części tego opracowania.  

Analizowane instrumenty partnerstwa publiczno-publicznego mogą być wykorzystane 

w sferze pomocy społecznej. W szczególności mogą być one wykorzystane wówczas, gdy 

idzie o zapewnienie realizacji takich zadań stojących przed gminą jak zapewnienie 

schronienia, miejsc w ośrodkach wsparcia czy innych instytucjonalnych formach 

zaspokajania potrzeb członków wspólnoty samorządowej (np. centrach integracji społecznej). 

Wykorzystanie tego instrumentu może przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania 

infrastruktury społecznej w zakresie pomocy społecznej, jak również do obniżenia kosztów 

zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej. Na marginesie przeprowadzonych 

rozważań przyjdzie zauważyć, że instrumenty partnerstwa publiczno-publicznego w sferze 

pomocy społecznej nie są wykorzystywane w takim stopniu, który byłby dostrzegalny i 

odczuwalny.  

 

b. Powiat i jego zadania w pomocy społecznej. 
 

Drugą jednostka samorządu terytorialnego wymagającą omówienia jest powiat. 

Podkreślić należy, iż wyróżniamy dwa rodzaje powiatów, a mianowicie powiaty tworzone 

przez gminy (określane jako powiaty ziemskie) oraz miasta na prawach powiatu (określane 

jako powiaty grodzkie), którymi są miasta wykonujące dwojakiego rodzaju zadania, a 

mianowicie zadania gminy i powiatu. Powiat powołany jest do realizacji zadań 

przekraczających możliwości gminy, a wynika to z omawianej powyżej zasady 

pomocniczości. Stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym 

powiat wykonuje określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in. 
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pomocy społecznej (pkt. 3 tego przepisu). Takie wyznaczenie zadań powiatu oznacza, że 

powiat może wykonywać jedynie te zadania, które zostaną mu przypisane w ustawach prawa 

materialnego. Zadania powiatu są dwojakiego rodzaju pierwsze z nich są to zadania powiatu – 

w niektórych ustawach określane jako zadania własne powiatu (tak jest w u. p.s.) oraz 

określone przez ustawę zadania z zakresu administracji rządowej.   

 Powiat stojące przed nim zadania może wykonywać samodzielnie przy wykorzystaniu 

własnych organów i powiatowych jednostek organizacyjnych. Zadania te może także 

realizować korzystając z przysługujących mu instrumentów prawnych polegających na 

korzystaniu z działalności innych podmiotów. W tym zakresie należy wyodrębnić dwie 

możliwości. Pierwsza z nich sprowadza się do wspólnego wykonywania zadań z zakresu 

pomocy społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (innymi powiatami lub z 

gminami), a druga polega na zlecaniu realizacji takiego zadania podmiotom niepublicznym.  

 Wspólne wykonywanie zadań powiatu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

(powiatami lub miastami na prawach powiatu) może odbywać się w drodze utworzonego 

związku komunalnego lub też zawartego porozumienia. Obie instytucje regulowane są 

postanowieniami ustawy o samorządzie powiatowym, przy czym ustawodawca nadał im 

odmienny charakter. Instytucje te stanowią wyraz partnerstwa publiczno-publicznego, a zatem 

takiego w którym podmiotem przekazującym zadania i przejmującym je jest podmiot 

publiczny. W ramach tego rodzaju partnerstwa podmiotami w nim uczestniczącymi są 

powiaty oraz miasta na prawach powiatu w zakresie wykonywania zadań stojących przed 

powiatem. Na marginesie prowadzonych rozważań zauważyć należy, że sytuacja miast na 

prawach powiatu jest złożona, albowiem w zakresie wykonywania zadań gminy traktowane 

są jak gminy, natomiast wówczas, gdy wykonują zadania przewidziane dla powiatu jak 

powiaty. Takie ich ujęcie skutkuje zamieszaniem organizacyjnym i kompetencyjnym, przez to 

czyniąc je mniej przejrzystymi i utrudniającymi ich prawidłowe stosowanie.   

W przypadku związku komunalnego tworzony jest nowy podmiot prawa, który 

wykonuje określone zadanie stojące przed tworzącymi go jednostkami samorządu 

terytorialnego. Zauważyć należy, co było już powyżej sygnalizowane, że w sferze pomocy 

społecznej instytucja związku komunalnego nie jest wykorzystywana. Taka sytuacja z jednej 

strony jest zrozumiała, ponieważ zawiązanie związku komunalnego wiąże się z utworzeniem 

nowego podmiotu prawa i przekazania mu części posiadanych zadań i kompetencji, jednakże 

z drugiej strony, w omawianej sferze życia publicznego dadzą się znaleźć takie obszary, w 

których można byłoby rozważać utworzenie tego typu podmiotu. W szczególności chodzi tu o 

wspólne prowadzenie i finansowanie przez kilka powiatów domu pomocy społecznej, czy 
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innych instytucjonalnych form pomocy. Utworzenie i finansowanie takiej jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej może przekraczać możliwości jednego powiatu i 

wykraczać poza jego potrzeby, natomiast realizacja tego zadania może okazać się wykonalna 

i celowa w przypadku jego wspólnego wykonywania z innymi powiatami. Główne założenia 

ustrojowe związku komunalnego przedstawione zostały powyżej, zatem nie zachodzi już 

konieczność ich powielania.  

 Instytucja porozumienia komunalnego (porozumienia zawieranego przez dwa powiaty 

lub miasta na prawach powiatu) posiada analogiczny charakter do tej, która została 

przybliżona w ramach analizowania sytuacji prawnej gminy. Jednakże w przypadku powiatu 

dostrzec można istotną odmienność, otóż powiat będzie zawierał dwa rodzaje porozumień 

komunalnych. W ramach pierwszej grupy porozumień występują porozumienia zawierana 

przez powiaty (miasta na prawach powiatu), czyli są to porozumienia o charakterze 

poziomym. Drugą grupą porozumień są porozumienia o charakterze pionowym, a mianowicie 

zawierane przez powiat z gminą wchodzącą w skład danego powiatu. Ten rodzaj 

porozumienia przewidziany jest dla sytuacji, kiedy na uzasadniony wniosek gminy powiat 

powierzy jej do realizacji stojące przed nim zadania publiczne. Równocześnie należy mieć na 

uwadze to, że przepisy prawa mogą zakazywać przekazywania gminom określonych zadań 

przypisanych powiatom. Z tego typu unormowaniami spotkamy się w przypadku spraw z 

zakresu komunikacji czy też architektoniczno-budowlanych, jednakże należy wyraźnie 

zauważyć, że w sferze pomocy społecznej wskazane zastrzeżenie nie występuje.  

W świetle powyżej przeprowadzonych rozważań dopuszczalne jest zawieranie 

porozumień przez powiaty między sobą i wówczas następowała będzie zmiana właściwości 

miejscowej organu. Natomiast w przypadku porozumień zawieranych przez powiaty z 

gminami dostrzec należy, iż zmianie ulegnie nie tylko właściwość miejscowa organu, ale 

także właściwość rzeczowa, ponieważ gmina przejmie do realizacji zadanie powiatu. 

Zawarcie przedmiotowego porozumienia wymaga podjęcia jednobrzmiących uchwał przez 

organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego (rady powiatu lub rady 

miejskiej, a w szczególnych przypadkach rady gminy) zawierających porozumienie i uchwały 

te posiadały będą charakter aktów prawa miejscowego i z tego powodu będą publikowane w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym. Powiaty w ramach porozumień o charakterze 

pionowym obok porozumień z gminami będą również zawierały porozumienia z 

województwem samorządowym. O ile w przypadku porozumienia z gminą powiat przekazuje 

swoje zadanie do realizacji gminie, to w przypadku porozumienia w województwem 
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samorządowym sytuacja jest odwrotna, ponieważ przejmuje od tej jednostki samorządu 

terytorialnego zadanie do realizacji.   

W przypadku powiatów dostrzec należy, że ustawa o pomocy społecznej wprowadziła 

unormowanie, które wprowadza zamieszanie i przyczynia się do niejasności sytuacji prawnej 

i faktycznej. Stosownie do postanowień art. 86 ust. 4 u. p. s. powiat prowadzący całodobową 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko oraz powiat 

na terenie którego funkcjonuje całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza zawiera z 

powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed 

umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do całodobowej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości 

wydatków. Przywołany powyżej przepis posługuje się pojęciem „porozumienia”, jednakże 

pojęcie to nie jest tym porozumieniem, o którym mowa była powyżej i jest regulowane art. 73 

ustawy o samorządzie powiatowym. O odmiennym charakterze tego porozumienia przemawia 

to, że jego mocą nie następuje przekazanie zadań i kompetencji ze strony jednej jednostki 

samorządu terytorialnego na rzecz drugiej, która takie zadania przejmie i będzie wykonywała. 

W tym przypadku powiaty zawierają porozumienie regulujące kwestię przejęcia opieki na 

dzieckiem wymagającym umieszczenia w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-

wychowawczej jak również ustalenia wysokości wydatków ponoszonych z tego tytułu. Z 

uwagi na charakter prawny tego porozumienia nie będzie wymagane przyjęcie uchwały przez 

organ stanowiący i kontrolny, lecz wystarczy sporządzenie i podpisanie go przez 

przewodniczącego organu wykonawczego powiatu czyli przez starostę. Oznacza to także, że 

porozumienie to nie będzie publikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a tym 

samym aktem prawa miejscowego. Warto zauważyć, że w orzecznictwie sądów 

administracyjnych przedmiotowemu porozumieniu nadaje się cywilnoprawny charakter i nie 

uznaje się go za akt administracyjny (zob. postanowienie NSA z 5 grudnia 2008 r. sygn. akt I 

OW 142/08 Lex 565694).   

Szczególnym rodzajem porozumienia zawieranego przez powiaty jest porozumienie w 

oparciu o postanowienia którego powiaty prowadzą powiatowe zespoły orzekające o stopniu 

niepełnosprawności. Na szczególność tego porozumienia wpływa to, że utworzenie jak i 

likwidacja zespołu przynależy do kompetencji starosty który podejmuje działania po 

uzyskaniu zgody wojewody. Natomiast wojewoda po zasięgnięciu opinii starostów ustala 

obszar działania tego zespołu i może on obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden 

powiat. Oznacza to, że w procesie tworzenia i likwidacji przedmiotowego zespołu istotną rolę 

odgrywa wojewoda, ponieważ wszelkie działania odbywają się za jego zgodą. 
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c. Województwo samorządowe i jego zadania w pomocy 

społecznej.   

   
 Ostatnią jednostką samorządu terytorialnego wykonującą zadania z zakresu pomocy 

społecznej jest województwo samorządowe. Stosownie do postanowień art. 1 ust.1 ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa mieszkańcy województwa z mocy prawa 

tworzą regionalną wspólnotę samorządową. Do zakresu działania tego samorządu należy 

wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim nie zastrzeżone ustawami na 

rzecz organów administracji rządowej. Samorząd ten stosownie do postanowień art. 14 ust. 1 

ustawy o samorządzie województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone 

ustawami. Oznacza to, że województwo uprawnione jest wykonywać jedynie te zadania, które 

mocą przepisu ustawy zostały mu przekazane do realizacji. Województwo zadania stojące 

przed nim wykonuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność. W celu ich wykonywania 

powołuje do życia wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz zamiera umowy z 

innymi podmiotami. Nadto województwo uprawnione jest do zawierania porozumień z 

innymi województwami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z terenu danego 

województwa. Jednocześnie trzeba mieć świadomość tego, że województwo samorządowe 

nie jest uprawnione do zawierania związków komunalnych, jednakże z uwagi na ich 

ograniczoną możliwość wykorzystywania w sferze pomocy społecznej brak ten nie będzie 

odczuwalny. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w zakresie zawierania porozumień 

odpowiednie zastosowanie posiadają unormowania ustawy o samorządzie gminnym. Z tego 

też powodu nie zachodzi konieczność powielania przeprowadzonych powyżej rozważań. 

Natomiast uwagę należy zwrócić na fakt, że w przypadku województw występują dwa 

rodzaje porozumień jedne z nich zawierane są między samymi województwami i są to 

porozumienia o charakterze poziomym zmieniające jedynie właściwość miejscową organu. 

Drugi rodzaj porozumień był już sygnalizowany i związany jest z przekazywaniem zadań 

jednostkom samorządu terytorialnego zajmującym niższą pozycję w strukturze organizacyjnej 

państwa, czyli powiatom i gminom. Mocą wskazanego typu porozumień wymienione 

jednostki samorządu terytorialnego przejmują od województwa zadania do realizacji w 

następstwie czego zmianie ulega właściwość rzeczowa i często miejscowa organu. 

Równocześnie należy mieć w polu widzenia to, że województwo nie dysponuje żadnymi 

uprawnieniami o charakterze nadzorczo kontrolnymi względem gmin i powiatów.  
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Przedstawiony mechanizm funkcjonowania partnerstwa publicznego na szczeblu 

województwa samorządowego pozwala stwierdzić, że na tym szczeblu nie przewiduje się 

tworzenia związków komunalnych, a zawieranie porozumień uzależnione będzie od woli 

zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. Specyfika zadań wykonywanych przez 

województwo samorządowe w sferze pomocy społecznej pozwala stwierdzić, że 

prezentowany mechanizm będzie sporadycznie wykorzystywany. 

  

Zadania terenowej administracji rządowej w sferze pomocy 

społecznej. 
 

Ostatnią formą partnerstwa publiczno-publicznego będą porozumienia zawierane 

przez wojewodów w oparciu o postanowienia art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o 

wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Po myśli wskazanego przepisu 

wojewoda może powierzyć prowadzenie, w jego imieniu, niektórych spraw z zakresu swojej 

właściwości jednostkom samorządu terytorialnego lub organom innych samorządów 

działających na obszarze województwa, kierownikom państwowych i samorządowych osób 

prawnych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w 

województwie. Powierzenie tych spraw następuje na podstawie porozumienia wojewody 

odpowiednio z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, właściwym 

organem innego samorządu lub kierownikiem państwowej i samorządowej osoby prawnej 

albo innej państwowej jednostki organizacyjnej. Porozumienie to wraz ze stanowiącymi jego 

integralną część załącznikami, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W 

porozumieniu tym określa się zasady sprawowania przez wojewodę kontroli nad 

prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań. Możliwość zawierania przez wojewodę 

porozumień została tu przedstawiona jedynie w cel ukazania, że występuje i jest prawnie 

dopuszczalna, natomiast moim zdaniem w sferze pomocy społecznej nie widzę realnych 

możliwości, aby wojewoda przy wykorzystaniu tego instrumentu przekazał innym 

podmiotom zadania z tego zakresu. Stwierdzenie takie wynika z charakteru zadań 

przysługujących wojewodzie. Przypomnieć należy, że wojewoda jest organem administracji 

rządowej, a zatem jest przedstawicielem pierwotnego podmiotu administrującego, którym jest 

państwo. Państwo stojące przed nim zadania może wykonywać samodzielnie względnie 

wykorzystując w tym zakresie podmioty zdecentralizowane, jednakże przekazując tym 

podmiotom zadania do realizacji państwo pozostawiło sobie jeden instrument, a mianowicie 
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uprawnienia kontrolno-nadzorcze nad ich działalnością. W przypadku wojewody spotykamy 

się z tego typu sytuacją, że w sferze pomocy społecznej dysponuje on generalnie zadaniami o 

charakterze kontrolno-nadzorczymi (Stanisław Nitecki. 2008 s. 300) i te zadania z uwagi na 

ich charakter nie będą mogły być przekazywane innym podmiotom do realizacji. Natomiast 

odrębną kwestią są zadania o odmiennym charakterze np. związane z oceną efektywności 

pomocy społecznej, ponieważ te wojewoda będzie mógł ewentualnie przekazać do realizacji 

innym podmiotom przy wykorzystaniu przedstawionego mechanizmu prawnego. 

W podsumowaniu tej części prowadzonych rozważań przyjdzie stwierdzić, że 

jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej 

dysponują instrumentami prawnymi, przy pomocy których mogą w ramach partnerstwa 

publiczno - publicznego wspólnie wykonywać stojące przed nimi zadania. Występująca 

możliwość nie przekłada się w praktyce na ich wykorzystywanie, a dowodzi tego analiza 

wojewódzkich dzienników urzędowych, w których w sporadycznych przypadkach spotykamy 

się z aktami prawa miejscowego z tego zakresu. W tej sytuacji można uznać, że w zakresie 

omawianego partnerstwa występują potencjalne możliwości, które nie są wykorzystywane. Z 

tego powodu zasadne byłoby przeprowadzenie badań zmierzających do ustalenia przyczyn 

występującego stanu faktycznego i ewentualnie podjęcie działań zmierzających do 

zintensyfikowania wykorzystywania tego typu możliwości celem efektywniejszego i 

skuteczniejszego wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.   

 

Partnerstwo publiczno – społeczne i partnerstwo publiczno – 

prywatne. 
 

a. Pojęcie partnerstwa 
 

 Przywoływany już powyżej artykuł 2 ust. 2 u. p. s. zakłada możliwość wykonywania 

przez organy administracji publicznej zadań z zakresu pomocy społecznej na zasadzie 

partnerstwa z podmiotami niepublicznymi, a także osobami fizycznymi i osobami prawnymi. 

Taki układ pozwala wyodrębnić dwa dodatkowe rodzaje partnerstwa a mianowicie: 

partnerstwo publiczno – społeczne i partnerstwo publiczno – prywatne. Przez partnerstwo 

publiczno – społeczne rozumieć należy formy współpracy administracji publicznej z 

organizacjami społecznymi i pozarządowymi jak również z Kościołem Katolickim innymi 

kościołami i związkami wyznaniowymi, natomiast przez partnerstwo publiczno – prywatne 
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należy rozumieć współpracę administracji publicznej z osobami fizycznymi i osobami 

prawnymi. Wymieniony powyżej przepis art. 2 ust. 2 u. p. s  wymienia formy współpracy 

administracji publicznej z podmiotami niepublicznymi i prywatnymi, jednakże przepis ten nie 

stanowi podstawy prawnej podejmowanych przez tę administrację działań. Podstawę taką 

stanowią konkretne przepisy u. p. s. Na wstępie przyjdzie zauważyć, że w omawianym 

zakresie kluczową rolę odgrywają art. 25 i art. 25a tej ustawy, ponieważ są to przepisy 

regulujące zasady zlecania przez organy administracji publicznej podmiotom niepublicznym 

zadań z zakresu pomocy społecznej. Jednocześnie należy mieć świadomość tego, że przepis 

ten nie wyczerpuje wszystkich podstaw prawnych przekazywania zadań z zakresu pomocy 

społecznej podmiotom niepublicznym, ponieważ ustawa ta zawiera w kilku dodatkowych 

unormowaniach rozwiązania, mocą których istniała będzie możliwość podejmowania takich 

działań. Przykładem takiej regulacji jest art. 57 ustawy o pomocy społecznej, który wymienia 

podmioty mogące prowadzić domy pomocy społecznej, a w art. 65 tej ustawy wskazuje się, 

że podmiotom tym można zlecać ich prowadzenie. Szczególną formą partnerstwa publiczno-

prywatnego jest pełnienie przez osoby fizyczne funkcji rodziny zastępczej, zwłaszcza dotyczy 

to tych rodzin, które pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej niespokrewnionej z 

dzieckiem (art. 75 powyższej ustawy). W tym przypadku rodzina niespokrewniona sprawuje 

opiekę nad dzieckiem w zastępstwie nie tylko rodziców biologicznych dziecka, ale także 

państwa. Zlecanie zadań z omawianego zakresu przewiduje również art. 83 ust. 3 

przywoływanej ustawy, który przewiduje, że powiat może zlecić wykonywanie zadań 

przewidzianych dla realizacji przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy.  

 Przeprowadzone powyżej rozważania uprawniają do postawienia tezy, że regulacje w 

zakresie zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom niepublicznym i osobom 

fizycznym lub prawnym nie są jednolite, a przez to wprowadzają zamieszanie i utrudniają 

prawidłową ich analizę. 

 

b. Relacje między ustawą o pomocy społecznej i ustawą o 

zamówieniach publicznych.          
 

 Przed przystąpieniem do bliższej analizy regulacji zamieszczonych w art. 25 i art. 25a 

ustawy o pomocy społecznej należy rozważyć sytuację prawną związaną z relacją zachodzącą 

między tymi unormowaniami, a postanowieniami ustawy z 29 stycznia 2004 r. o 

zamówieniach publicznych. Stosownie do postanowień art. 1 tej ustawy reguluje ona zasady i 
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tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania 

zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w tej ustawie. 

Zgodnie natomiast z treścią art. 2 pkt. 13 wskazanej ustawy przez zamówienie publiczne 

należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Natomiast w dalszych przepisach tej 

ustawy zamieszczono regulacje określające zakres podmiotowy zamówień publicznych jak 

również procedury tych zamówień. Przedstawione regulacje prawne dotyczące zakresu 

przedmiotowego zamówień publicznych posiadają istotne znaczenie z punktu widzenia 

prowadzonych rozważań, nadto należy mieć w polu widzenia i tę okoliczność, że ustawa o 

zamówieniach publicznych jest aktem o charakterze generalnym w omawianym zakresie.  

 Z faktu bycia przez ustawę o zamówieniach publicznych aktem o charakterze 

generalnym wynika to, że akt ten w tej sferze życia publicznego wyznacza podstawowe ramy 

działania organów państwa, a spoglądając na tę sytuację z perspektywy organu administracji, 

to organ ten zobowiązany jest w przypadku dokonywania jakiegokolwiek zamówienia 

stosować jej postanowienia. Wskazany charakter ustawy o zamówieniach publicznych 

skutkuje tym, że wszelkie unormowania zamieszczone w przepisach prawa materialnego a 

dotyczące poruszanej problematyki będą posiadały pierwszeństwo w zastosowaniu przed 

unormowaniami wyżej powołanej ustawy. Wynika to z powszechnie przyjmowanej reguły 

kolizyjnej wykładni przepisów prawa odwołującej się do premii „lex specialis derogat legi 

generali” co oznacza, że przepis szczególny uchyla przepis ogólny (Józef Nowacki, Zygmunt 

Tobor 1999 r. s. 156-157). Przywołana reguła kolizyjna posiada kluczowe znaczenie w 

zakresie wyznaczenia przepisów w oparciu, o których postanowienia organy administracji 

publicznej będą zlecały zadania z zakresu pomocy społecznej podmiotom niepublicznym i 

osobom fizycznym. Skoro, zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej można rozpatrywać 

w kontekście ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o pomocy społecznej, to należy 

rozważyć, czy zlecanie takie jest możliwe w oparciu o postanowienia jednej z wymienionych 

ustaw, czy też prawodawca dopuszcza możliwość wyboru stosowanej ustawy, czyli czy w 

tym zakresie organom administracji publicznej pozostawiono prawo wyboru. Sygnalizowany 

powyżej charakter poszczególnych ustaw pozwala na tym etapie prowadzonej analizy 

stwierdzić, że do zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej zastosowanie posiadają 

unormowania ustawy o pomocy społecznej, jako aktu zawierającego przepisy szczególne. 

 Przeprowadzając analizę relacji występujących między unormowaniami 

zamieszczonymi w ustawie o zamówieniach publicznych a ustawą o pomocy społecznej 

należy mieć w polu widzenia następną regułę kolizyjną występującą w prawie, a 
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sprowadzającą się do zwrotu „lex posteriori derogat legi priori” (Józef Nowacki, Zygmunt 

Tobor 1999 r. s. 156), co oznacza, że przepis późniejszy uchyla przepis wcześniejszy. 

Przywołana reguła odwołuje się do terminalnego aspektu obowiązywania prawa. Z jej 

postanowień wynika, że przepis później wydany uchyla przepis wcześniej przyjęty do 

porządku prawnego. Innymi słowy przyjmuje się, że prawodawca później wydanym aktem 

dokonał korekty treści aktu wcześniej obowiązującego, bez konieczności ingerencji w treść 

wcześniej przyjętej normy prawnej. Odwołanie się do tej reguły w omawianej sprawie 

posiada istotne znaczenie, ponieważ ustawa o zamówieniach publicznych przyjęta została 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. natomiast ustawa o pomocy społecznej jest z dnia 12 marca 

2004 r., zatem ustawa o pomocy społecznej jest aktem później wydanym, a tym samym 

uchyla postanowienia ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie dotyczącym zlecania 

zadań z zakresu w niej regulowanego. Późniejsze nowelizacje obu ustaw branych pod uwagę 

nie mają już znaczenia o ile nie wprowadzają w tym zakresie dodatkowych unormowań. W 

tym zakresie przyjdzie dostrzec fakt, że w ustawie o pomocy społecznej ustawodawca 

dokonał istotnej zmiany unormowań zamieszczonych w art. od 25 do art. 35 poprzez 

skreślenie art. 26 do art. 35 i zamieszczenie w art. 25 odesłania do ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Dodatkowo zauważyć należy, że ustawodawca nie 

wspomniał o możliwości posiłkowego wykorzystania uregulowań zmieszczonych w ustawie o 

zamówieniach publicznych.  

W konkluzji tej części rozważań przyjdzie uznać, że w zakresie zlecania zadań z 

zakresu pomocy społecznej zastosowanie posiadają unormowania zamieszczone w ustawie o 

pomocy społecznej i w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a nie 

ustawa o zamówieniach publicznych.      

Kolejnym zagadnieniem, które musi zostać rozważone to zakres przedmiotowy ustawy 

o zamówieniach publicznych. Na wstępie tej części rozważań przyjdzie dostrzec, że pod 

pojęciem zamówienia publicznego ujmuje się umowy między zamawiającym a wykonawcą, 

których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, nadto zauważyć należy, że 

treść art. 5 ustawy o zamówieniach publicznych uległa daleko idącej zmianie i obecnie 

zawiera regulacje dotyczące usług o charakterze niepriorytetowym. Zgodnie z treścią 

załącznika nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w 

sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, do usług o 

charakterze niepriorytetowym zalicza się usługi edukacyjne i szkoleniowe oraz usługi 

społeczne i zdrowotne. Tak wyznaczony zakres usług o charakterze niepriorytetowym 

pozwala uznać, że usługi z zakresu pomocy społecznej będą mieściły się w pojęciu usług 
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społecznych ujmowanych jako wszelkie usługi ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb 

człowieka. W konsekwencji przyjdzie uznać, że w oparciu o unormowania ustawy o 

zamówieniach publicznych istnieje możliwość zlecania usług z zakresu pomocy społecznej 

podmiotom niepublicznym. W tej sytuacji rozważyć należy, czy pojęcie usługi, którym 

posługuje się ustawa o zamówieniach publicznych będzie tożsame z pojęciem zadania, które 

występuje w u p. s. Pod pojęciem usługi rozumie się działania podejmowane zwykle w celach 

zarobkowych w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji. Zatem usługa 

ukierunkowana jest na zaspokojenie konkretnej potrzeby wymagającej zaspokojenia. Z kolei 

pojęcie zadania utożsamia się z czynnościami, które należy wykonać. W przypadku organów 

administracji publicznej zadania określane są normami prawnymi i taką funkcję pełnią 

unormowania ustawy o pomocy społecznej zamieszczone w art. od 17 do art. 24. Z takiego 

zestawienia obu pojęć przyjdzie stwierdzić, że pojęcia te nie są tożsame i ich zakres 

pojęciowy nie pokrywa się, a to posiada istotne znaczenie dla prowadzonych rozważań, 

ponieważ będzie rzutowało na możliwość wykorzystania instrumentów zamieszczonych w 

ustawie o zamówieniach publicznych w sferze pomocy społecznych. Wykorzystanie 

postanowień ustawy o zamówieniach publicznych dopuszczalne byłoby jedynie w odniesieniu 

do tej części zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organy administracji 

publicznej, które byłyby równocześnie usługami świadczonymi na rzecz konkretnych osób.  

Na marginesie prowadzonych rozważań przyjdzie dostrzec, że unormowania ustawy o 

zamówieniach publicznych będą posiadały zastosowanie do wszystkich tych działań ze strony 

organów administracji publicznej, które będą ukierunkowane na zapewnienie aparatowi 

pomocniczemu organu administracji warunków prawidłowego wykonywania stojących przed 

nim zadań. W tym zakresie będą mieściły się wszelkiego rodzaju procedury związane z 

zapewnieniem środków trwałych takich jak materiały biurowe, zagwarantowanie usług 

telekomunikacyjnych, przeprowadzanie remontu czy modernizacji zajmowanych 

pomieszczeń i tym podobne.  

W podsumowaniu tej części rozważań przyjdzie opowiedzieć się w sposób 

zdecydowany za poglądem, że zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom 

niepublicznym i osobom fizycznym powinno odbywać się w drodze unormowań 

zamieszczonych w ustawie o pomocy społecznej, ponieważ jest to unormowanie 

ukierunkowane na tę sferę życia publicznego i uwzględniające jej specyfikę, natomiast 

zlecanie wszelkiego rodzaju usług o charakterze szkoleniowym, związanych z zapewnieniem 

prawidłowych warunków wykonywania zadań stojących przed aparatem pomocniczym 

organu administracji winno odbywać się w oparciu o unormowania ustawy o zamówieniach 
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publicznych, która jest ukierunkowana na tego typu działalność organów administracji 

publicznej i ich jednostek. 

 

Zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej w oparciu o 

postanowienia ustawy o pomocy społecznej. 
 

Przeprowadzone powyżej rozważania skłaniają do bliższej analizy postanowień 

ustawy o pomocy społecznej w zakresie zlecania zadań z tego zakresu. Jak już było to 

sygnalizowane w ustawie tej wprowadzono dwa mechanizmy zlecania zadań. Pierwszy 

regulowany postanowieniami art. 25 i sprowadzający się do odesłania do postanowień 

zamieszczonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz drugi 

polegający na zamieszczeniu w poszczególnych przepisach wskazanej ustawy szczególnych 

uregulowań zawierających mechanizmy zlecania zadań z tego zakresu. Takie ujęcie pozwala 

uznać, że unormowanie zamieszczone w art. 25 posiada charakter generalny, natomiast te, 

które znajdują się w poszczególnych przepisach są o charakterze szczególnym. Stosownie do 

przywoływanej już powyżej reguły kolizyjnej polegającej na tym, że przepis szczególny 

uchyla przepis ogólny, przyjdzie uznać, że unormowania zamieszczone w poszczególnych 

przepisach będą posiadały pierwszeństwo przed unormowaniami o charakterze generalnym. 

Powyższe stwierdzenie posiada istotne znaczenie dla dalszej analizy omawianego 

zagadnienia, jednakże mając na uwadze przejrzystość prowadzonych rozważań w pierwszej 

kolejności należy przedstawić unormowania o charakterze ogólnym a dopiero na ich tle 

można ukazać odmienności zamieszczone w unormowaniach szczegółowych.  

Stosownie do postanowień art. 25 ust. 1 u. p. s. organy administracji rządowej i 

samorządowej mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając 

dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom 

pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 

ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. Jednocześnie po 

myśli art. 25 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej do zlecania zadań z zakresu pomocy 

społecznej stosuje się przepisy wyżej wymienionej ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Takie unormowanie oznacza, że procedurę zlecania zadań 

przeprowadza się wykorzystując unormowania zamieszczone we wskazanej ustawie z 

jednoczesnym uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych ustawą o pomocy 
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społecznej, które posiadają w tym zakresie pierwszeństwo. Dostrzec należy także i tę 

okoliczność, że przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają 

bezpośrednie zastosowanie, a nie odpowiednie. Zatem przepisy przywołanej ustawy będą 

wykorzystywane w sposób bezpośredni a nie dostosowywane do specyfiki czy odmienności 

wynikającej z tego, że są wykorzystywane na gruncie pomocy społecznej.  

Na wstępie tej części rozważań przyjdzie zauważyć, że zlecanie zadań przez organy 

administracji publicznej z zakresu pomocy społecznej podmiotom niepublicznym nie jest 

obowiązkowe, ponieważ organy administracji podejmują w tym zakresie działania w ramach 

tzw. uznania administracyjnego.  Inaczej mówiąc przepis prawa stwarza tym organom 

możliwość przekazania podmiotom niepublicznym wykonywanie określonego typu zadań, 

jednocześnie nie daje podmiotom przejmującym te zadania uprawnienia pozwalającego na 

domaganie się przekazania im tych zadań. Uznać zatem należy, że podmioty te zależne są w 

dalszym ciągu od wizji realizacji zadań z tej sfery życia publicznej występującej w danej 

jednostce samorządu terytorialnego jak również w organu administracji rządowej. Warto 

wskazać, że przekazanie zadania musi się wiązać z zabezpieczeniem tych podmiotów w 

odpowiednie środki finansowe. Wskazane zabezpieczenie w środki finansowe wynika z treści 

art. 25 ust. 1 u. p. s., w którym to przepisie przewiduje się wykorzystanie jednej z dwóch 

form, a mianowicie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania.  

Kolejnym zagadnieniem, które wymaga omówienia to zakres podmiotów, którym 

zadania z zakresu pomocy społecznej mogą być zlecane. W tym zakresie wyodrębnić należy 

zakres pozytywny i zakres negatywny. Zakres pozytywny podmiotów, którym można zlecić 

zdania został określony poprzez odwołanie się do postanowień art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Natomiast zakres negatywny 

sformułowany został w art. 3 ust. 4 tej ustawy.  

Przez zakres pozytywny rozumieć należy wykaz podmiotów, którym organy 

administracji publicznej będą mogły zlecać zadania z zakresu pomocy społecznej. W tym 

miejscu niezbędna jest uwaga nawiązująca do sygnalizowanego w literaturze wyodrębniania 

w pomocy społecznej ujęcia wąskiego i szerokiego tego pojęcia. Unormowanie zamieszczone 

w art. 25 ust. 1 u. p. s. może odnosić się jedynie do przekazywania zadań w niej 

zamieszczonych, a zatem nie może mieć ono zastosowania do innych ustaw zaliczanych do 

tej sfery życia publicznego, a tym samym w oparciu o unormowanie to nie można podmiotom 

niepublicznym przekazywać zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych, świadczeń 

rodzinnych i innych aktów zaliczanych do szerokiego ujęcia pomocy społecznej. Stosownie 
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do postanowień art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

organizacjami pozarządowymi są: 

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o 

finansach publicznych, 

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku 

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. 

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że organizacjami pozarządowymi są osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jednakże dysponujące 

zdolnością prawną, które charakteryzują się dwoma elementami, po pierwsze nie mogą być 

jednostkami sektora finansów publicznych i równocześnie nie mogą działać w celu 

osiągnięcia zysku. W przypadku pierwszego z wymienionych elementów, to należy odwołać 

się do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stosownie do 

postanowień art. 9 tej ustawy sektor finansów publicznych tworzą:  

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli 

państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 

3) jednostki budżetowe; 

4) samorządowe zakłady budżetowe; 

5) agencje wykonawcze; 

6) instytucje gospodarki budżetowej; 

7) państwowe fundusze celowe; 

8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

9) Narodowy Fundusz Zdrowia; 

10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 

11) uczelnie publiczne; 

12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 

13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe; 

14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 

ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów 

badawczych, banków i spółek prawa handlowego. 
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 Przedstawiony katalog jednostek sektora finansów publicznych posiada charakter 

zamknięty, choć treść pkt. 14 może budzić wątpliwości, ponieważ jest tak sformułowany, że 

jego zakres nie jest precyzyjny (Cezary Kosikowski. 2008 r. s. 38). Zatem organizacją 

pozarządową będzie podmiot, który nie będzie mieścił się w przywołanym powyżej 

zestawieniu. Drugim elementem, który musi łącznie wystąpić z powyżej przedstawionym to, 

iż działalność podmiotów pozarządowego nie może być ukierunkowana na zysk. Oznacza to, 

że działania takiego podmiotu nie mogą stanowić głównego źródła jego utrzymania. Tym 

samym, nie mogą to być podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Po myśli art. 2 tej ustawy 

działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, 

usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także 

działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.  

 Jak zostało powyżej zaznaczone organizacja pozarządowa musi mieć możliwość 

samodzielnego uczestniczenia w obrocie prawnym z tego też powodu jest osobą prawną 

względnie organizacją posiadającą zdolność prawną przyznaną mocą szczególnego przepisu 

prawa. O ile sytuacja osoby prawnej jest jasna, gdyż podmiot taki zawsze dysponuje 

możliwością samodzielnego udziału w obrocie prawnych o tyle organizacje nie posiadające 

takiej osobowości po myśli art. 33¹ Kodeksu cywilnego nabywają taką zdolność na mocy 

postanowień ustawy szczególnej.  

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 3 przywołanej powyżej ustawy działalność pożytku 

publicznego i o wolontariacie może być prowadzona także przez: 

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 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; 

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

3) spółdzielnie socjalne; 

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie, które: 

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację 

celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 
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Wskazany katalog podmiotów, których działalność może być uznana za działalność 

pożytku publicznego posiada charakter zamknięty co oznacza, że nie może być on 

rozszerzany na inne kategorie podmiotów. Jednocześnie podmioty te muszą spełnić 

dodatkowy wymóg, który sprowadza się do tego, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku 

jak również przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Dodatkowo 

wprowadzono kolejne ograniczenie, które sprowadza się do tego, że podmioty te nie mogą 

przeznaczać uzyskanego zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, 

akcjonariuszy i pracowników.  

Obok przedstawionego zakresu pozytywnego podmiotów, którym można zlecać 

zadania z zakresu pomocy społecznej ustawa działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie zawiera zakres negatywny, a zatem wymienia podmioty, którym nie można 

zlecić zadań z omawianego zakresu. Stosownie do postanowień art. 3 ust. 4 tej ustawy 

przedmiotowe zadania nie mogą być zlecane partią politycznym, związkom zawodowym i 

organizacjom pracodawców, samorządom zawodowym oraz fundacjom utworzonym przez 

partie polityczne. Wskazany katalog podmiotów, którym nie można zlecać zadań z zakresu 

pomocy społecznej posiada charakter zamknięty i nie może być rozszerzany. Jednocześnie 

należy mieć świadomość tego, że unormowanie to zostało przyjęte w określonym stanie 

faktycznym, w którym nie było podmiotów funkcjonujących jako stowarzyszenie a 

wypełniających funkcje partii politycznej. W tego typu przypadkach opowiedzieć należy się 

za celowościowym ujęciem przedstawionego unormowania, ponieważ wówczas uzyska się 

rezultat, który będzie zgodny z oczekiwaniami ustawodawcy wyrażonymi w treści 

analizowanej normy prawnej. 

Obok przedstawionego powyżej zakresu podmiotowego zlecania podmiotom 

niepublicznym zadań z zakresu pomocy społecznej zwrócić uwagę należy na zakres 

przedmiotowy tego zagadnienia. Unormowania prawne z tego zakresu pozwalają na 

wyodrębnienie zakresu pozytywnego i negatywnego. Przez zakres pozytywny widzieć należy 

zadania, które mogą być przekazywane do realizacji podmiotom pozarządowym, natomiast 

zakres negatywny odnosi się do zadań, które nie będą mogły być przekazane podmiotom 

niepublicznym w omawianym trybie. Uwagę należy zwrócić na fakt, że przepisy w sposób 

enumeratywny określają, jakiego typu zadania nie będą mogły podlegać zlecaniu. Takie 

ujęcie oznacza, że zakresu negatywnego nie można rozszerzać, jak również oznacza, że 

wszystkie pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej mogą być tym podmiotom 

przekazywane. Stosownie do postanowień art. 25 ust. 2 u. p. s. przedmiotem zlecenia nie 

może być:  
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- ustalanie uprawnień do świadczeń, w tym przeprowadzanie wywiadu środowiskowego,  

- opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

- wypłaty świadczeń pieniężnych.  

Z przywołanego unormowania wynika, że w sferze pomocy społecznej w całości 

wyłączona została z procesu zlecania problematyka przyznawania świadczeń, albowiem w ten 

sposób należy ujmować zamieszczony w art. 25 ust. 2 pkt. 1 u. p. s. zwrot „ustalanie 

uprawnień do świadczeń”. Przywołany zwrot należy ujmować w sposób szeroki i bedzie on 

obejmował zarówno postępowania zmierzające do przyznania świadczenia łącznie z 

nałożeniem przewidzianego prawem obowiązku zwrotu poniesionych wydatków, jak również 

postępowania o charakterze weryfikacyjnym. Innymi słowy podmioty niepubliczne w 

omawianym trybie nie będą mogły nabyć uprawnień do prowadzenia postępowania 

administracyjnego łącznie z wydawaniem decyzji administracyjnych. Wskazane zadanie 

zostało przypisane do wyłącznej i niezbywalnej kompetencji organów pomocy społecznej. 

Bardziej złożona jest sytuacja związana z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych. 

Złożoność ta wynika z tego, że z założenia wywiady środowiskowe przeprowadzane są w 

ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, zwłaszcza takiego, które zmierza do 

przyznania świadczenia lub odmowy jego przyznania (w tych postępowaniach wywiad 

środowiskowy jest obligatoryjny), natomiast w innych postępowaniach zwłaszcza 

zmierzających do nałożenia obowiązku przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest 

zalecane, ale jego przeprowadzenie nie może warunkować prawidłowości prowadzonego 

postępowania i wydanego rozstrzygnięcia (w tych postępowaniach przeprowadzenie wywiadu 

posiada charakter fakultatywny). Jednocześnie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 

nie musi być połączone z prowadzeniem postępowania administracyjnego, lecz może 

stanowić samoistną czynność wykonaną przez pracownika socjalnego zmierzającą do 

ustalenia sytuacji osobistej i dochodowej osoby bądź rodziny korzystającej ze świadczeń. 

Celowościowe ujęcie poruszanego zagadnienia pozwala opowiedzieć się za stanowiskiem, że 

niezależnie od tego, czy wywiad środowiskowy jest elementem postępowania 

administracyjnego, czy też takim elementem nie jest to podmiotom niepublicznym nie można 

zlecić jego przeprowadzania.  

W zakresie realizacji świadczeń z pomocy społecznej ograniczenia zlecania zadań 

sprowadzają się do wypłaty świadczeń pieniężnych oraz opłacania składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne. Takie ujęcie oznacza, że podmiotom niepublicznym nie można 

przekazać do realizacji zadań, mocą których uprawnionym osobom i rodzinom będą 

przyznawane świadczenia pieniężne łącznie z ich wypłatą, bądź przekazaniem na konto 
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uprawnionego organu ubezpieczycielskiego (ZUS, KRUS bądź odpowiedni oddział NFZ). Na 

zasadzie wykładni „a contrario” można stwierdzić, że wskazanym podmiotom można 

przekazać do realizacji zadania związane z realizacją pozostałych świadczeń zwłaszcza 

świadczeń niepieniężnych wymienionych w art. 36 ust. 2 u. p. s.   

Powyżej zostało zasygnalizowane, że ustawa o pomocy społecznej zawiera szereg 

unormowań o charakterze szczególnym dotyczących zlecania zadań podmiotom 

niepublicznym. Wśród tych unormowań zwrócić uwagę należy na rozwiązania zamieszczone 

w:  

- art. 25a ustawy o pomocy społecznej dotyczące prowadzenia całodobowej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej utworzonej przed dniem 1 stycznia 2005 r; 

- art. 64 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej dotyczące zawierania umów na odpłatność za 

pobyt w domu pomocy społecznej; 

- art. 75 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej dotyczące zawierania umów z rodziną, która 

będzie pełniła funkcje zastępczej rodziny zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem. 

 W zakresie zlecania zadań podmiotom niepublicznym szczególną rolę spełnia 

unormowania zamieszczone w art. 25a ustawy o pomocy społecznej. Szczególność tej 

regulacji polega na tym, że dotyczy tylko jednego zadania realizowanego w ramach pomocy 

społecznej, a mianowicie prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej i w 

dodatku utworzonej przed dniem 1stycznia 2005 r. W przypadku zlecania zadań podmiotom 

prowadzącym tego typu placówki nie mają zastosowania unormowania zamieszczone w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zastrzeżeniem postanowień 

art. 14, który stosuje się odpowiednio, czyli z dostosowaniem do omawianej regulacji. 

Zlecenie zadania podmiotowi prowadzącemu taką placówkę odbywa się w odmienny sposób, 

ponieważ nie ma tu konkursu ofert, a jedynie organ administracji prowadzi negocjacje z 

podmiotem prowadzącym. Przy czym zlecenie podmiotowi prowadzącemu placówkę 

możliwe jest wówczas, gdy obok wskazanych już powyżej wymogów spełnione zostaną 

dodatkowe, a mianowicie: placówka taka jest zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez 

wojewodę, spełnia standardy oraz zrealizowała zalecenia pokontrolne. W następstwie 

przeprowadzonych negocjacji zawierana jest umowa określająca warunki wykonywania 

zleconego zadania. Omawiając powyższe zagadnienie uwagę zwrócić należy, na szczególną 

możliwość polegającą na zleceniu przedmiotowego zadania podmiotowi niepublicznemu 

funkcjonującemu na terenie innego powiatu, jednakże przeprowadzenie takiej czynności 

uwarunkowane jest nie wniesieniem sprzeciwu przez powiat położenia placówki w terminie 

miesiąca od dnia dostarczenia mu projektu umowy o realizację zadania. Wskazany przeciw w 
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imieniu powiatu składał będzie starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), ponieważ on 

reprezentuje powiat (miasto na prawach powiatu) na zewnątrz. Rozważyć można, czy w 

imieniu starosty sprzeciw taki złożyć będzie mógł kierownik powiatowego centrum pomocy 

rodzinie (miejskiego ośrodka pomocy społecznej). Odpowiedź na tak postawione pytanie 

będzie negatywna, ponieważ ustawodawca we wszystkich tych przypadkach, w których 

przewiduje możliwość udzielenia kierownikowi pcpr upoważnienia ze strony starosty to 

wyraźnie o tym stanowi, zatem skoro w tym przypadku brak jest takiego wskazania, zatem 

starosta nie będzie mógł udzielić zgody na wniesienie sprzeciwu i z tej formy prawnej 

działania będzie mógł skorzystać jedynie osobiście.  

 W dwóch pozostałych przypadkach związanych ze zlecaniem zadań z zakresu pomocy 

społecznej sytuacja jest o tyle skomplikowana, że związana jest ona ze ściśle określonym 

świadczeniem: skierowaniem osoby do domu pomocy społecznej prowadzonym przez 

podmiot niepubliczny względnie zawarciem umowy z zawodową rodziną zastępczą 

niespokrewnioną z dzieckiem. 

Skierowanie osoby do domu pomocy społecznej nie prowadzonego na zlecenie gminy 

możliwe jest jedynie wówczas, gdy brak jest miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu 

gminnym lub powiatowym. W następstwie skierowania osoby do takiego domu gmina 

zawiera indywidualną umowę z podmiotem prowadzącym dom, w której określa wysokość 

ponoszonej opłaty. W tym przypadku gmina nie zleca realizacji określonego zadania, a 

jedynie zapewnia opiekę osobie wymagającej natychmiastowego wsparcia. Z takiej 

możliwości gmina będzie uprawniona do korzystania tak długo jak w placówkach 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie brak będzie 

wolnych miejsc.  

Odmiennie sytuacja przedstawia się z zawodową rodziną zastępczą niespokrewnioną z 

dzieckiem. W tym przypadku starosta zawiera z taką rodzina umowę, do której mają 

odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Mocą 

wskazanej umowy rodzina taka zobowiązuje się do wykonywania określonego zadania z 

zakresu pomocy społecznej – zapewnienia opieki dziecku, któremu rodzice biologiczni z 

różnych względów nie są w stanie lub nie mogą zapewnić odpowiedniej opieki. Za 

wykonywanie tej opieki, a w przypadku rodzin pełniących funkcje pogotowia rodzinnego z 

tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu świadczonej opieki lub 

wychowania, otrzymuje wynagrodzenie.  
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Zlecanie zadań w oparciu o postanowienia ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  
 

 Na wstępie rozważań prowadzonych w niniejszym zakresie przyjdzie ponownie 

odwołać się do postanowień art. 2 ust. 2 u. p. s., w którym to przepisie stanowi się o tym, że 

organy administracji publicznej współpracują z podmiotami niepublicznymi w sferze pomocy 

społecznej na zasadzie partnerstwa. Wskazane pojęcie wyznacza ramy, w ramach których 

organy administracji rządowej podejmują działania względem podmiotów niepublicznych 

sprowadzające się do powierzania im do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym 

pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób. Powierzanie podmiotom zadań ze wskazanej sfery stosownie do postanowień 

art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywa się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Jedynie przepisy szczególne będą mogły 

wprowadzać w tym zakresie odrębne reguły. Wskazane przepisy będą z zasady zamieszczane 

w ustawach zaliczanych do przepisów prawa materialnego i z tego typu sytuacją spotykamy 

się w u. p. s. (zagadnienie to było już przedmiotem analizy), jednakże wyłączenie stosowania 

ogólnej reguły zawierają także art. 11a, art. 11b, art. 11c i art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Przepisy te posiadają zastosowanie w ściśle określonych 

sytuacjach i wyłączają stosowanie reguły sprowadzającej się do przekazania zadań 

podmiotom niepublicznym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Stosownie do już 

przywoływanej reguły kolizyjnej lex specialis derogat legi generali, unormowania te będą 

posiadały pierwszeństwo przed regulacjami zamieszczonymi w przedmiotowej ustawie.    

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawiera szczegółowe 

unormowania o charakterze technicznym związane z powierzaniem zadań podmiotom 

niepublicznym. Wydaje się, że zbędne jest bliższe prezentowanie tych rozwiązań prawnych. 

Zwrócić uwagę jedynie wypada na kilka elementów tego postępowania, na które organy 

administracji publicznej muszą zwrócić szczególną uwagę. Wydaje się, że z tej perspektywy 

ważną rolę pełnią regulacje zamieszczone w art. 13 przedmiotowej ustawy, ponieważ 

określają one wymogi stawiane ogłoszeniu o rozpisaniu otwartego konkursu ofert, jak 

również wskazanie w jaki sposób ogłoszenie to musi zostać przekazane do publicznej 

wiadomości. Z kolei postanowienia art. 14 tej ustawy określają wymogi stawiane ofercie jak 

również ofercie wspólnej. Z unormowań regulujących tryb przeprowadzania konkursu uwagę 

zwracają obowiązki leżące po stronie organu administracji w trakcie wyboru oferty, jak 

również sposób publikowania wyników przeprowadzonego konkursu. Nadto po myśli art. 15 
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ust. 2i przedmiotowej ustawy każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 

Następstwem przeprowadzonego konkursu jest niezwłoczne zawarcie umowy o wsparcie 

realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Powyższa 

umowa musi być zawarta bezwzględnie w formie pisemnej, nie dochowanie tej formy 

skutkuje nieważnością tej czynności prawnej. Zaznaczyć należy, że organizacja pozarządowa 

przejmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do jego wykonywania w 

zakresie i na zasadach określonych w umowie, z kolei organ administracji publicznej 

zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji. Organ ten zlecając zadania 

publiczne dysponuje uprawnieniami o charakterze kontrolnym    

 Powyżej zostało zasygnalizowane, iż w szczególnych sytuacjach organy administracji 

publicznej mogą zlecić zadanie publiczne bez przeprowadzania konkursu ofert. W tym 

zakresie na szczególną uwagę zasługują rozwiązania zamieszczone w art. 19a przedmiotowej 

ustawy, ponieważ w na wniosek organizacji pozarządowej organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem konkursu 

ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym spełniającym 

łącznie dwa warunki. Wysokość dofinansowania lub finansowania nie przekroczy kwoty 

10 000 zł., a zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.  

 

Zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej osobom fizycznym.   
 

 Przywoływany już wielokrotnie art. 2 ust. 2 u. p. s. W sposób jednoznaczny stanowi, 

że organy administracji publicznej współpracują na zasadzie partnerstwa z osobami 

fizycznymi. Jednakże unormowanie to jak było to sygnalizowane nie może stanowić 

wyłącznej podstawy działań dla organów administracji publicznej zakresie zlecania zadań z 

zakresu pomocy społecznej. Dla zlecenia takiego zadania niezbędne jest istnienie przepisu 

zawierającego podstawę prawną. W przypadku osób fizycznych, aktualnie obowiązująca 

ustawa o pomocy społecznej przewiduje kilka rozwiązań stanowiących taką podstawę. W 

pierwszej kolejności przyjdzie zwrócić uwagę na fakt, że stosownie do postanowień art. 57 u. 

p. s. osoba fizyczna może po uzyskaniu zezwolenia od wojewody prowadzić dom pomocy 

społecznej, a po myśli art. 67 tej ustawy działalność gospodarczą po uzyskaniu zezwolenia 

wojewody osoba taka może prowadzić placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.  Ostatnią sferą 

aktywności osoby fizycznej przewidzianą na gruncie obowiązującej ustawy o pomocy 
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społecznej jest pełnienie funkcji zastępczej rodziny zawodowej. W tym miejscu przyjdzie 

dostrzec, iż osoba fizyczna jest uprawniona do wykonywania zadań z zakresu pomocy 

społecznej, ale jedynie tych, które przewidziane są głównie dla powiatu, a zatem dla tej 

jednostki samorządu terytorialnego, która jest w pewien sposób oddalona od najbliższej danej 

osobie wspólnoty. Zatem zachodzi pytanie czy takie ujęcie było przemyślanym zachowaniem 

ze strony ustawodawcy, czy też jest to przypadek i za takim ujęciem nie kryje się żadna 

głębsza myśl? Na tak postawione pytanie trudno jest udzielić odpowiedzi, ponieważ 

ustawodawca przyjmując takie rozwiązanie nie dał jednoznacznego sygnału, co do idei, którą 

się kierował.  

 W konsekwencji przeprowadzone rozważania pozwalają stwierdzić, że osoba fizyczna 

w zakresie spraw przypisanych do zadań gminy nie będzie tym podmiotem, który występuje o 

jego przekazanie. Oznacza to, że osoba taka posiada daleko idące ograniczenia w zakresie 

przejmowania do wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej. Odrębną kwestią jest 

natomiast to, czy osoba fizyczna winna dysponować taką możliwością, czy też uzewnętrzniać 

swoją aktywność poprzez sformalizowane instytucje, którymi są organizacje pozarządowe. 

Podniesiony problem odnosi się w szczególności do świadczenia usług opiekuńczych. 

Spoglądając na tę problematykę należy dostrzec, iż osoba fizyczna jest w stanie samodzielnie 

zapewnić usługi opiekuńcze ograniczonej liczbie osób, zatem otwarcie takiej możliwości 

wiązałoby się z licznymi utrudnieniami o charakterze prawnym i faktycznym, zatem 

podniesiony brak zlecania osobom fizycznym wykonywania tego typu zadania przyjdzie 

ocenić pozytywnie. 

 

Podsumowanie     

  
 Przeprowadzone rozważania pozwalają stwierdzić, że ustawa o pomocy społecznej 

nakłada na organy administracji publicznej obowiązek wykonywania zadań z zakresu wąsko 

rozumianej pomocy społecznej. Przywołany akt normatywny przewiduje zarazem, że organy 

te współpracują na zasadzie partnerstwa z podmiotami niepublicznymi oraz osobami 

fizycznymi i prawnymi. Założenie sprowadzające się do współdziałania administracji z 

innymi podmiotami na zasadzie partnerstwa formułowane w przepisach ogólnych ustawy o 

pomocy społecznej nie jest w pełni realizowane w dalszych postanowieniach tego aktu 

normatywnego. W szczególności przyjdzie zwrócić uwagę na fakt, że odgrywający kluczową 

rolę w tym zakresie art. 25 u. p. s. zawiera w zasadzie unormowania o charakterze 
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odsyłającym do unormowań ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

przy jednoczesnym ograniczeniu zakresu przekazywania zadań podmiotom niepublicznym. 

Zatem w tym zakresie ujawniają się dwa zagadnienia. Pierwsze z nich związane jest z tym, 

czy odesłanie do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest 

rozwiązanie zasadnym. Moim zdaniem takie ujęcie jest dopuszczalne z punktu widzenia 

techniki legislacyjnej, jak również wykorzystany w tym, akcie normatywnych mechanizm 

zlecania zadań zasługuje na aprobatę. W sposób negatywny należy odnieść się natomiast do 

tego, że ustawodawca z jednej strony wprowadza ogólne reguły, a jednocześnie w kilku 

przypadkach wykorzystuje odmienne mechanizmy i wprowadza regulacje szczególne, 

burzące przyjęty jednolity mechanizm. Wprowadzanie takich szczególnych rozwiązań 

przyjdzie ocenić w sposób negatywny, ponieważ analiza przedmiotu, którego to dotyczy i 

sposobu wprowadzenia tych odmienności nie uzasadnia ich występowania. Zatem brak jest 

merytorycznych przesłanek uzasadniających takie rozwiązania. Drugim sygnalizowanym 

zagadnieniem  było wprowadzenie ograniczeń w zakresie zlecania zadań z zakresu pomocy 

społecznej. Moim zdaniem, które prezentował od dawna podmioty niepubliczne winny 

skupiać swoją aktywność na realizacji świadczeń, natomiast winny być pozbawione 

możliwości uczestniczenia w działaniach zmierzających do przyznawania świadczeń. Za 

takim rozwiązaniem przemawia taki argument, że przejęcie przez podmioty niepubliczne 

zadań o charakterze administracyjnym skutkowało będzie utrata podstawowego argumentu, 

który im przysługuje, a mianowicie wolność od biurokratycznych obciążeń. Przejęcie zadań o 

charakterze administracyjnym, a za takie uznać należy działania zmierzające do 

podejmowania decyzji wiązałoby się z nałożeniem na te podmioty obowiązków wynikających 

z postanowień kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. 

Wprowadzone ograniczenie pokrywa się z tym stanowiskiem, zatem oceniam je jako 

pozytywne.  

 Spornym zagadnieniem w obszarze pomocy społecznej jest  zakres zadań, które mogą 

wykonywać osoby fizyczne. Z jednej strony ustawodawca przewiduje ich aktywność w 

zaspokajaniu potrzeb poszczególnych osób, a z drugiej strony analiza postanowień u. p. s. 

pozwala uznać, że osobom tym przypisuje się marginalną funkcję. Wydaje się że z osobami 

fizycznymi jest problem polegający na tym, że osoby te mogą realizować zadania z zakresu 

pomocy społecznej, ukierunkowane na określone osoby, tak jak to ma miejsce w przypadku 

pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Sytuacja tych podmiotów ulega z mianie w 

momencie, w którym miałyby zaspokajać potrzeby lub świadczyć usługi na rzecz bliżej nie 

określonej grupy osób. W tego typu przypadkach osoba fizyczna jako realizator zadań 



37 

 

publicznych nie jawi się jako optymalny podmiot. Wykonywanie tego typu zadań w sposób 

naturalny bardziej przystaje do pomiotów instytucjonalnych, które mogą w szerszym zakresie 

i stopniu je wykonywać. Dostrzec należy, że preferowanie w tym zakresie podmiotów 

instytucjonalnych (organizacji społecznych, związków wyznaniowych czy Kościoła 

Katolickiego) nie jest przejawem dyskryminacji osób fizycznych.  

 W niniejszym opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na partnerstwo publiczno – 

publiczne. Analiza unormowań prawnych z tego zakresu pozwala uznać, że unormowania 

prawne nie stanowią w tym zakresie bariery, natomiast praktyka pozwala dostrzec, że 

jednostki samorządu terytorialnego wykorzystują przysługujące im możliwości, w sposób 

ograniczony, a w niektórych przypadkach w ogóle tego nie czynią (związki komunalne). 

 Zintensyfikowanie wykorzystywania instrumentów partnerstwa w zakresie 

wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej może być instrumentem ograniczającym 

wydatki na otoczenie administracyjne funkcjonujące w omawianej sferze życia publicznego. 

Zatem należy podejmować działania zmierzające do poprawy sytuacji w tym zakresie. Na 

marginesie przyjdzie zauważyć, że barierą ograniczająca wykorzystywanie tego typu 

instrumentów nie są unormowania o charakterze finansowym. Obowiązujące unormowania 

prawne w tym zakresie moim zdaniem nie wymagają jakichś daleko idących zmian. Są to 

unormowania o charakterze generalnym wykorzystywane w innych sferach życia publicznego 

i nic nie stoi na przeszkodzie, aby były w analogiczny sposób wykorzystywane w pomocy 

społecznej.             
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