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Prawne aspekty współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i 
szkół. 
Punkt widzenia praktyka – menedżera organizacji pozarządowej. 
 
Z punktu widzenia organizacji pozarządowej  (dalej: NGO) podstawowym aktem prawnym  regulującym 
kwestie współpracy organów administracji publicznej (w tym organów jednostek samorządu 
terytorialnego – dalej j.s.t.)  z NGO jest  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie1. Ustawa określa zwłaszcza  zasady prowadzenia działalności pożytku 
publicznego przez NGO, korzystania z tej działalności przez organy administracji publicznej przy realizacji 
ich zadań publicznych oraz  nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego.  
Ustawa reguluje także warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz tryb udostępniania przez 
NGO informacji publicznej o wykonywaniu przez nie zadań publicznych i dysponowaniu majątkiem 
publicznym.  
Sferę zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca NGO z j.s.t.  ustawa określa bardzo szeroko. 
Z przeciwdziałaniem narkomanii związana jest wprost  realizacja zadań w sferze przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Mogą jednak mieścić 
się tu także – określone przez ustawę jako sfera zadań publicznych - prace w zakresie pomocy społecznej, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa czy też działania  na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 
i młodzieży. 
Współpraca j.s.t z NGO może zgodnie z ustawą odbywać się w następujących formach: 

• zlecania NGO przez j.s.t.  realizacji zadań publicznych;  

• umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej;  

• umowy partnerskiej określonej w  ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju2 oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w ustawie z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–20203 , 

• wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;  

• konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej NGO;  

• tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 
przedstawicieli NGO oraz przedstawicieli j.s.t.  

Pierwsze trzy formy mają charakter współpracy zawierającej element finansowania działań NGO przez 
j.s.t.,  kolejne trzy są tego elementu pozbawione. 

                                                                    
1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późń. zm.). 
2 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475). 
3 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433). 
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Ze względów narzuconych zaplanowaną objętością artykułu  oraz szczególną, z punktu widzenia praktyki i 
interesów NGO, wagą zagadnień finansowych zmuszony jestem ograniczyć się do omówienia wybranych  
form współpracy finansowej. 
Współpraca o charakterze finansowym między j.s.t. a NGO  może na gruncie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie przyjmować następujące formy: 
1)powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;  
2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji; 
3) uproszczonego zlecenia wykonania zadania publicznego na wniosek organizacji pozarządowej  – w razie 
realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym i o ograniczonym zakresie 
finansowym i terytorialnym; 
4) zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem konkursu w razie wystąpienia klęski żywiołowej, 
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej. 
Wspieranie oraz powierzanie wykonywania zadań publicznych możliwe jest po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert, natomiast pozostałe dwa tryby są wdrażane bez rozpisywania konkursu, przy 
czym jednak istnieją w tych formach radykalne ograniczenia co do wysokości przyznawanych dotacji, czasu 
trwania realizowanych zadań, bądź zaistnienia koniecznych warunków ich zlecania. 
Opisany wyżej system przez pierwsze lata funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie obowiązywał bez żadnych wyjątków i tworzył w praktyce odrębny rynek transferów 
finansowych z sektora publicznego do tzw. sektora pozarządowego, co odpowiadało w doktrynie 
podziałowi całości działalności społeczno-gospodarczej kraju na trzy sektory (sektor I – instytucje państwa, 
administracja; sektor II – organizacje gospodarcze działające dla zysku; sektor III – organizacje non profit, 
NGO). Uzasadnieniem dla funkcjonowania tego systemu było założenie, iż państwo winno ze względów 
społecznych wydzielić obszar obrotu, w którym zadania publiczne realizowane będą wyłącznie przez 
organizacje prowadzące działalność non profit (NGO i inne organizacje o podobnym charakterze – np. 
kościoły – czy też dopuszczone w drodze wyjątku spółdzielnie socjalne). Dodatkowo wskazywano na 
niemożność zachowania tzw. zasady uczciwej konkurencji w zakresie dystrybucji środków finansowych z 
sektora publicznego do sektora prywatnego w sytuacji, gdy o środki te konkurują jednostki nakierowane 
na osiągnięcie zysku i niemogące korzystać z usług wolontariuszy (organizacje zaliczane do  II sektora) z 
jednostkami pozbawionymi możliwości działania w celu osiągnięcia zysku, ale mogącymi korzystać z usług 
wolontariuszy (organizacje zaliczane do III sektora).  
Tak ukształtowany system przełamany został w roku 2015 wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o zdrowiu publicznym4, która w odniesieniu do wyboru realizatorów zadań z zakresu zdrowia 
publicznego wyłączyła stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
wprowadzając w to miejsce odrębny tryb konkursu ofert, dopuszczający co do zasady składanie ofert nie 
tylko przez organizacje non profit,  ale także i inne podmioty, o ile tylko ich  cele statutowe lub przedmiot 
działalności dotyczą zadań z zakresu zdrowia publicznego (przykładowo podmioty lecznicze, osoby prawne, 
a także osoby fizyczne).  
Czasokres obowiązywania nowych przepisów nie zezwala jeszcze na ich ostateczną ocenę, w tym zwłaszcza 
na rzetelne zaopiniowanie skutków ich oddziaływania na rynek usług z zakresu zdrowia publicznego i 
kondycję działających na nim podmiotów. 

                                                                    
4 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz. 1916 z późn. zm). 
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Jest faktem, iż w odniesieniu do przeciwdziałania narkomanii w początkowym okresie obowiązywania 
nowych przepisów nastąpił znaczny wzrost możliwych do wykorzystania środków (zwłaszcza w zakresie 
środków pozostających w gestii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - w roku 2016 wzrost 
wobec roku 2015 o kwotę 13 mln. zł.). Wydaje się jednak, że skutek ten można było osiągnąć także na 
gruncie niewielkiej zmiany przepisów poprzednio obowiązujących. Natomiast na ocenę wpływu opisanej 
możliwości konkurowania na jednym rynku podmiotów działających i nie działających na rynku należy 
jeszcze poczekać. 
Podsumowując tę część rozważań stwierdzić należy, iż podstawy prawne współpracy NGO z samorządami 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii określa ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
z modyfikacjami (zwłaszcza w zakresie trybu ogłaszania konkursów i rozliczania dotacji) wynikającymi z 
ustawy o zdrowiu publicznym i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Narodowy Program Zdrowia5. 
Natomiast możliwości współpracy NGO ze szkołami określa odrębny system prawa oświatowego. 
Szczególne znaczenie ma tu ustawa z dnia 14 grudnia 2015 roku prawo oświatowe6, uzupełniana w 
pewnym zakresie pozostającymi w mocy przepisami starej ustawy o systemie oświaty7. Jednocześnie 
jednak zauważyć należy, iż przepisy obu ustaw są uzupełniane i doprecyzowane szeregiem innych aktów 
prawnych (tym niezwykle rozbudowanymi w przypadku prawa oświatowego przepisami wykonawczymi) a 
na faktyczne wdrażanie norm prawnych bardzo silny wpływ ma polityka Ministra Edukacji Narodowej 
(wdrażana za pośrednictwem wojewódzkich Kuratorów Oświaty) oraz konkretne decyzje  dyrektorów8  
poszczególnych placówek oświatowych, których samodzielność w polskim systemie oświaty jest bardzo 
silna.  
Podstawową rolą samorządu w zakresie zarządzania oświatą pozostaje natomiast administrowanie 
systemem oświaty. Za pośrednictwem budżetów j.s.t.  dokonywane są  rożne formy transferów finansów 
z budżetu państwa na potrzeby poszczególnych placówek oświatowych. W licznych wypadkach samorządy 
uzupełniają także środki pochodzące z budżetu  państwa o kwoty pochodzące ze środków własnych 
samorządów – przy czym z interesującego nas punktu widzenia przeciwdziałania narkomanii szczególnie 
istotne  w tym zakresie wydają się rozpisywane przez samorządy konkursy na realizowanie działań 
skierowanych do młodzieży bądź jej opiekunek i opiekunów. 
Generalnym założeniem systemu oświaty– wyrażonym w ustawie prawo oświatowe – jest umożliwienie 
NGO wspierania systemu oświaty, w tym poprzez nałożenie na organy publiczne prowadzące szkoły (a więc 
w znacznej mierze j.s.t.) obowiązku współdziałania z NGO w tym zakresie. Podkreślić należy,  iż ustawa 
kładzie szczególny nacisk na współpracę w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu podnoszenia 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a więc niewątpliwie także  w  zakresie przeciwdziałanie narkomanii.  
Jednocześnie ustawa – mając niewątpliwie na względzie zachowanie zasady apolityczności szkoły – 
wyklucza możliwość działania na terenie szkoły  partii politycznych i  - bez bliższego zdefiniowania tego 
pojęcia - organizacji politycznych. 
W wymiarze praktycznym ustawa powierza obowiązek kierowania szkołą jej dyrektorowi wyznaczając mu, 
między innymi kompetencjami, prawo i obowiązek  „stwarzania warunków do działania w szkole lub 
placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

                                                                    
5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. 
2016 poz. 1492) 
6 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm). 
7 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn zm.) 
8 Za Ustawodawcą  posługuję się dalej terminem „dyrektor szkoły” choć oczywiście funkcję tę piastują w większości kobiety. 
Wszystkie urażone Panie Dyrektorki i inne osoby za niniejszą formę przepraszam. 
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których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki”.  Ustawa zobowiązuje 
dyrektora szkoły do wykonywania swoich zadań – a w tym zakresie także i w stosunku do NGO - we 
współpracy  z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim, tworząc tym samym 
pewien system uzależnień pomiędzy reprezentantami różnych interesariuszy zaangażowanych w życie 
szkoły (dyrektora, nauczycielek i nauczycieli, rodziców, uczennic i uczniów). 
Ustawa zawiera także pewne dodatkowe postanowienia w zakresie  możliwości działania NGO na terenie 
szkoły, określające  cele statutowe organizacji mogących podjąć taką działalność (działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły) oraz uzależniające bezpośrednio podjęcie tej działalności od zgody 
dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców.   
Zaznaczyć należy, iż dodatkowe warunki dopuszczenia NGO do działania na terenie szkoły mogą być 
zawarte także w statucie szkoły (którego projekt opracowuje rada pedagogiczna a wersję ostateczną 
uchwala rada szkoły) i programie wychowawczo-profilaktycznym (uchwalanym  przez radę rodziców w 
porozumieniu z radą pedagogiczną). 
Istotnym brakiem prawa oświatowego jest brak drogi odwoławczej jaka w mojej opinii powinna 
przysługiwać NGO w razie odmowy ze strony dyrektora dopuszczenia organizacji do działania na terenie 
szkoły. Dyskusyjna jest zwłaszcza możliwość podważenia takiej niekorzystnej dla NGO decyzji na drodze 
sądowej. 
Możliwości działania NGO w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom na terenie szkoły są dookreślone w 
wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej aktach wykonawczych do ustaw. Szczególne znaczenie 
mają w tym zakresie przepisy rozporządzeń regulujących zasady udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej9 oraz zasady prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii10. 
Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzi w zakres  odpowiedzialności dyrektora 
szkoły. Bezpośrednio pomocy udzielają dzieciom i młodzieży nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych oraz psycholodzy szkolni, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci 
pedagogiczni.     NGO są wymienione w rozporządzeniu jako organizacje mogące – po dokonaniu 
stosownych uzgodnień z dyrektorem placówki -  współpracować ze szkołą przy organizowaniu i udzielaniu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przy czym współpraca może być inicjowana zarówno przez szkołę 
jak i NGO. Rozporządzenie przewiduje różnorakie formy udzielania pomocy, wśród których można wskazać 
przykładowo prowadzenie klas terapeutycznych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających 
kompetencje emocjonalno—społeczne, zajęć o charakterze terapeutycznym, porad, konsultacji i 
warsztatów. 

                                                                    
9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. 2017 poz. 1643). 
10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 
placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii (Dz.U.2015 poz. 1249). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form 
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w 
celu przeciwdziałania narkomanii. (Dz.U. 2018 poz.214). 
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Przedmiotem regulacji prawa oświatowego jest także i zagadnienie przeciwdziałania narkomanii. Także i 
w tym zakresie przepisy dopuszczają aktywność NGO na terenie szkoły, przy czym zasady określające 
uzyskanie przez NGO zgody na taką działalność wynikają z pewnymi modyfikacjami z ustawy prawo 
oświatowe. Natomiast przepisy szczególne, a dokonano w styczniu roku 2018 ich nowelizacji11, dokładają 
dużej staranności przy dopasowaniu jakości oddziaływań do standardów wynikających z ustawy o zdrowiu 
publicznym, Narodowego Programu Zdrowia i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  Znaczny nacisk 
położony jest zwłaszcza na realizację oddziaływań opartych o  naukowe podstawy lub o potwierdzoną 
skuteczność.    Przewiduje się (i definiuje)  prowadzenie na terenie szkoły działalności wychowawczej, 
edukacyjnej, informacyjnej i   profilaktycznej, a w tym ostatnim zakresie profilaktyki uniwersalnej, 
selektywnej i wskazującej. 
Ograniczając się w dalszym wywodzie do omówienia działalności profilaktycznej wskazać należy w 
pierwszej kolejności, iż zgodnie z prawem oświatowym działania podejmowane w tym zakresie na terenie 
szkoły uwzględniają szeroko możliwość współpracy z NGO. Istotne jest także, iż wszystkie   realizowane 
działania  winny być  prowadzone z uwzględnieniem form i działań określonych w Krajowym Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 
Podstawę do podejmowania działań stanowić ma,  dotycząca uczniów, rodziców lub opiekunów, 
nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły, diagnoza w zakresie występujących w 
środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 
substancji psychoaktywnych. Diagnozę taką szkoła  ma obowiązek opracować  na początku każdego 
nowego roku szkolnego, a NGO wymienione są w kręgu podmiotów, które w opracowaniu diagnozy mogą 
uczestniczyć. 
Działania profilaktyczne realizowane w szkołach wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub 
opiekunów winny być  dostosowane do potrzeb indywidualnych i grupowych programów zalecanych w 
ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego12, o którym 
mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Dobór odpowiedniego programu uzależnia 
się od celu profilaktycznego, który wynika z opisanej diagnozy.  
Nadto szkoła winna kształtować i wzmacniać normy przeciwne  zachowaniom ryzykownym (w tym 
używaniu narkotyków i środków o podobnym działaniu), a  w przypadku podejmowania przez uczniów 
takich działań i zachowań – podjąć działania w kierunku doskonalenia zawodowego nauczycieli i 
wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej.  
Rekapitulując powyższe rozważania dochodzę do wniosku, iż istniejący system prawny stanowi 
wystarczający fundament dla dobrej współpracy NGO z samorządami i szkołami, przy przyjęciu założenia, 
że wszystkie podmioty potrzebę tej współpracy będą  zauważały i akceptowały.13  
 

                                                                    
11 Zob. wyżej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 
profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii – przypis 10. 
12 Zob. bogate materiały na stronie http://programyrekomendowane.pl/ 
13 Założenie to bywa niestety  czasami zbyt optymistyczne, zwłaszcza  w stosunku do części środowisk szkolnych (dyrekcji szkół, 
nauczycieli rodziców), które często z różnych powodów nie są do końca zainteresowane ujawnianiem rozmaitych problemów 
występujących w tych środowiskach, zbyt często wychodząc z założenia, że problem nienazwany nie istnieje.   W obowiązującym 
prawie brak jest uregulowań tyczących się możliwości zaskarżenia odmowy dyrektora szkoły na wejście na jej teren NGO. 


