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Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.

• zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez NGO

• zasady korzystania z tej działalności przez organy administracji 

publicznej przy realizacji zadań publicznych

• nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego

• warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy

• tryb udostępniania przez NGO informacji publicznej o wykonywaniu 

przez nie zadań publicznych i dysponowaniu majątkiem publicznym



Sfera zadań publicznych a przeciwdziałanie 

uzależnieniom

• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

• ochrona i promocja zdrowia

• pomoc  społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

• wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

• udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 

świadomości prawnej społeczeństwa

• działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży



Formy współpracy NGO i JST

• zlecanie NGO przez JST  realizacji zadań publicznych

• zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej

• zawieranie umów partnerskich określonych w  ustawie z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

• zawieranie porozumień albo umów o partnerstwie określonych w ustawie 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności; 

• konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej NGO, tworzenia wspólnych zespołów 

o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli 

NGO oraz przedstawicieli JST



Formy finansowej współpracy NGO i JST

na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie

Tryby konkursowe

• powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem 

dotacji na finansowanie ich realizacji

• wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji



Formy finansowej współpracy NGO i JST

na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie

Tryby bezkonkursowe

• uproszczone zlecenie wykonania zadania publicznego na wniosek 

organizacji pozarządowej  – w razie realizacji zadań publicznych o 

charakterze lokalnym lub regionalnym i o ograniczonej wartości i 

czasie trwania

• zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem konkursu w 

razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 

technicznej



Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym

i Narodowy Program Zdrowia

Wyłączenie w odniesieniu do wyboru realizatorów zadań z zakresu 

zdrowia publicznego stosowania przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie i wprowadzenie w to miejsce 

odrębnego trybu konkursu ofert, dopuszczającego co do zasady 

składanie ofert nie tylko przez NGO ale także i inne podmioty, 

których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą zadań z 

zakresu zdrowia publicznego (przykładowo podmioty lecznicze, 

osoby prawne, a także osoby fizyczne). 



Administracja rządowa, samorządowa, szkoła

System widziany oczami nieprofesjonalisty

Administracja rządowa (Minister Edukacji Narodowej, MEN, 

Kuratorzy Oświaty, kuratoria oświaty)

• Odpowiedzialność za programy i standardy nauczania oraz 

określenie zasad zatrudniania i nagradzania dyrektorów szkół i 

nauczycieli

• Współodpowiedzialność za wyłanianie dyrektorów szkół



Administracja rządowa, samorządowa, szkoła

System widziany oczami nieprofesjonalisty

Administracja samorządowa (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, 

rady, urzędy i ich wydziały)

• Odpowiedzialność za  administrowanie systemem oświaty, w tym  

za dokonywane za pośrednictwem budżetów j.s.t.  rożnych form 

transferów finansów z budżetu państwa do poszczególnych 

placówek oświatowych.

• Współodpowiedzialność za wyłanianie dyrektorów szkół.



Prawo oświatowe

Prawo oświatowe to ustawa z dnia 14 grudnia 2015 roku prawo 

oświatowe oraz pozostające w mocy przepisy ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty + niezwykle skomplikowany i 

często zmieniający się system innych aktów prawnych i praktyk



Współpraca NGO ze szkołami (1)

na gruncie ustawy prawo oświatowe

Art. 3. 1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym 

organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową 

działalność w zakresie oświaty i wychowania. 

2. Organy administracji publicznej prowadzące szkoły i placówki

współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w wykonywaniu 

zadań wymienionych w art. 1. 

3. (…)

4. (…)

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-05-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-05-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-05-2018&qplikid=4186#P4186A4


Współpraca NGO ze szkołami (2)

na gruncie ustawy prawo oświatowe

Art. 86. 1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji 

politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności 

organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. 

2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną 

organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora 

szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i 

rady rodziców. 

3. W szkołach i placówkach, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 83 ust. 6, oraz w szkołach i placówkach, w których nie 

utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania 

pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i rady rodziców, o 

których mowa w ust. 2. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-05-2018&qplikid=4186#P4186A89


Zgoda dyrektora szkoły

na gruncie ustawy prawo oświatowe

Art. 68. Zadania dyrektora szkoły lub placówki

1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1 – 8 (…)

9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

10 – 11 (…)



Pozytywna opinii rady szkoły lub placówki i rady 

rodziców.

Art. 81. Skład rady szkoły lub placówki

1. W skład rady szkoły wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 2–4, w równej 

liczbie:

1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;

2) rodzice wybrani przez ogół rodziców;

3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

2 - 4 (…)

5. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.

6. Tryb wyboru członków rady szkoły lub placówki określa statut 

szkoły. Statut szkoły lub placówki może przewidywać rozszerzenie 

składu rady o inne osoby niż wymienione w ust. 1.

7 – 13 (…)



Pozytywna opinii rady rodziców.

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów 

szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym 

mowa w art. 26 program wychowawczo-profilaktyczny;

2 – 7 (…)



Statut szkoły i program wychowawczo-profilaktyczny

Statut  szkoły – nadawany przez osobę prowadzącą szkołę

Program wychowawczo-profilaktyczny – uchwalany przez radę 

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.



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

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 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



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.
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1. Konkurs
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3. Odpłatna działalność pożytku publicznego

Rada rodziców
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4. Bezpłatne użyczenie lokalu
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