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Treść ekspertyzy  

 

1. Cel i zakres ekspertyzy 

Celem ekspertyzy jest określenie możliwości zastosowania mechanizmu regrantingu w ra-

mach projektowanego programu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-

nych z terenów wsi i małych miast (zwanego dalej Programem). Program jest opracowywany 

w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich  

i małomiasteczkowych" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych i Fundację Aktywizacja, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Spo-

łeczny. 

Ekspertyza odnosi się do stanu prawnego obowiązującego w Polsce w dniu 2 lutego 2015 

roku. W jej opracowaniu wykorzystano następujące materiały przekazane przez Fundację 

Aktywizacja, zleceniodawcę ekspertyzy: materiał roboczy zawierający założenia i opis projek-

towanego Programu, roboczą wersję matrycy logicznej Programu oraz dodatkowe informa-

cje dotyczące źródeł finansowania i beneficjentów projektowanego Programu uzyskane od 

przedstawicieli Fundacji Aktywizacja. 

 

2. Kontekst prawny stosowania regrantingu w Polsce 

2.1. Zakres pojęcia regranting 

Regranting nie jest pojęciem występującym w polskim prawie, choć potocznie to określenie 

jest już dość często stosowane w Polsce. Brak definicji prawnej powoduje, że niezbędne jest 

krótkie opisanie zakresu tego mechanizmu przede wszystkim w oparciu o praktykę jego sto-

sowania. 

Regranting to angielskie określenie, które jak dotąd nie doczekało się dobrego polskiego od-

powiednika, dlatego jest dość powszechnie używane, także w oficjalnych dokumentach. Sto-

suje je na przykład Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w „Modelu współpracy admini-

stracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” czy w „Rekomendacjach Ministra Pracy  
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i Polityki Społecznej w zakresie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządo-

wych z wykorzystaniem instrumentów finansowych”1. W tym ostatnim dokumencie, w kon-

tekście współpracy samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi znaleźć moż-

na następujące wyjaśnienie pojęcia regranting: „regranting polega na przekazaniu otrzyma-

nej przez organizację pozarządową dotacji (za wiedzą i zgodą organu, który tej dotacji udzie-

lił) innym podmiotom, wyłonionym w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, 

w celu realizacji przez nieokreślonych części zadania”2. 

Wychodząc z angielskiego źródłosłowu: grant to angielskie słowo, które oznacza dotację, 

granting to przyznawanie dotacji, a regranting to dosłownie powtórne przyznanie dotacji, 

wykorzystanie środków przyznanych w ramach dotacji na kolejne dotacje. Dotacja ma cha-

rakter wsparcia bezzwrotnego, o ile zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.  

Regranting nie jest samodzielną formą wsparcia, jest odmianą czy też modyfikacją granto-

dawstwa (ang. grantmaking) polegającego na przyznawaniu bezzwrotnych dotacji na reali-

zację przedsięwzięć społecznie użytecznych. Najczęściej przedsięwzięcia te mają postać pro-

jektów lub programów wybieranych do finansowania w drodze konkursu. Pozwala to gran-

todawcy (udzielającemu dotacji) wybrać te propozycje, które według niego najlepiej realizują 

cele przez niego określone. Taka forma finansowania realizacji celów społecznie użytecznych 

stosowana jest najczęściej w sytuacji, w której grantodawca wie, jakie cele chce osiągnąć, ale 

nie zna najskuteczniejszych czy też najefektywniejszych sposobów ich realizacji, oczekuje 

więc, że takie sposoby przedstawią mu grantobiorcy. To odróżnia grantodawstwo od po-

wszechnie stosowanej formy realizacji zadań publicznych czyli zamówień publicznych.  

W zamówieniach publicznych zamawiający wie, jaki jest cel zamówienia, ale także określa 

sposób jego realizacji, oczekując od wykonawcy przede wszystkim jak najkorzystniejszej ceny 

i warunków realizacji zamówienia. Zastosowanie regrantingu powoduje, że w procesie prze-

kazywania dotacji (grantodawstwa) pojawia się pośrednik, tak zwany operator, który  

                                                           
1
  Oba dokumenty są dostępne na stronie Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS: www.pozytek.gov.pl 

2
  „Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie współpracy administracji publicznej i organi-

zacji pozarządowych z wykorzystaniem instrumentów finansowych”, MPiPS 2014 
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w imieniu grantodawcy przekazuje dotacje innym podmiotom. Przy czym operator – w ra-

mach określonych przez darczyńcę – sam podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji, przekazuje 

je i rozlicza. 

2.2. Podstawy prawne stosowania regrantingu 

Grantodawstwo (w tym regranting) to sposób przyznawania dotacji. W przypadku, gdy dota-

cje finansowane są ze środków niepublicznych, a ich dysponent nie jest podmiotem należą-

cym do sektora finansów publicznych podstawą prawną dla grantodawstwa (w tym regran-

tingu) jest Kodeks Cywilny3. Przewiduje on możliwość przekazywania darowizny czyli nieod-

płatnego przysporzenia obdarowanemu korzyści kosztem majątku darczyńcy (art. 888-902). 

Dotacja jest specyficzną formą darowizny, przyznawanej przez osoby prawne wedle określo-

nych przez nie reguł i na wskazane przez nie cele. Darowizna ma szerszy charakter niż dota-

cja, gdyż darczyńcą i obdarowanym mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, w przy-

padku dotacji darczyńcą (dotującym) i obdarowanym (dotowanym) jest osoba prawna. 

Przedmiotem darowizny mogą być nie tylko pieniądze, ale także rzeczy czy prawa majątko-

we, a w przypadku dotacji są to wyłącznie pieniądze. Wreszcie przekazanie darowizny nie 

musi wiązać się z żadnymi dodatkowymi warunkami, w przypadku dotacji darczyńca określa 

cel i sposób jej wykorzystania przez obdarowanego. Dotacja jest formą darowizny z polece-

niem czyli wskazaniem przez darczyńcę, w jaki sposób i na jakich warunkach obdarowany ma 

wykorzystać przekazaną darowiznę. W praktyce dotacje finansowane ze środków niepublicz-

nych występują najczęściej w działaniach organizacji pozarządowych i dotyczą przekazywania 

pieniędzy innym organizacjom na realizację działań społecznie użytecznych.  

Inaczej zdefiniowana jest dotacja, w przypadku, gdy jest ona finansowana ze środków pu-

blicznych i przekazywana przez podmioty publiczne. Ustawa o finansach publicznych4, która 

reguluje zasady i warunki wydatkowania środków publicznych, określa, czym jest dotacja: to 

podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podsta-

                                                           
3
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 

4
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)  
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wie Ustawy o finansach publicznych (UFP), odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, 

na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 UFP). Ustawa  

o finansach publicznych przewiduje możliwość udzielania trzech rodzajów dotacji: celowych 

(art. 127 UFP), podmiotowych (art. 131 UFP) i przedmiotowych (art. 130). Dotacje podmio-

towe otrzymują wyłącznie podmioty należące do sektora finansów publicznych na zasadach 

określonych w ustawach. Dotacje przedmiotowe są dopłatami z budżetu państwa do okre-

ślonych rodzajów wyrobów lub usług. Charakter tych dwóch rodzajów dotacji oraz sposób 

ich przyznawania nie mają nic wspólnego z grantodawstwem w rozumieniu wyżej opisanym, 

nie są więc przedmiotem dalszego zainteresowania. 

Podstawą do stosowania grantodawstwa może być jedynie trzeci rodzaj dotacji czyli dotacja 

celowa. Dotacje celowe są to środki przeznaczone m.in. na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego ustawami, finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych jed-

nostek samorządu terytorialnego, współfinansowanie realizacji programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich, finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wyko-

nawczych, a także finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiza-

cjom pozarządowym (art. 121 UFP). 

W tym ostatnim przeznaczeniu dotacja celowa daje możliwość zastosowania grantodawstwa 

rozumianego jako finansowe wsparcie realizacji celów społecznie użytecznych przez podmio-

ty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. 

Przekazanie dotacji jest sposobem finansowania lub dofinansowania zadania publicznego 

zleconego przez organ administracji publicznej. 

Jeżeli chodzi o sposób zlecania zadań publicznych i przekazania dotacji celowych na ich reali-

zację organizacjom pozarządowym, to UFP daje nieco większą swobodę działania organom 

administracji rządowej niż samorządowej. W przypadku organów administracji rządowej 

Ustawa nie przesądza sposobu zlecenia zadania i przyznawania dotacji, wskazując jedynie, że 

podstawą jej przekazania musi być umowa i określając podstawowe jej elementy (art. 151 

UFP). Jedyną wskazówką dotyczą sposobu zlecenia zadania jest to, że powinno ono nastę-

pować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 162 UFP). 
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W przypadku samorządów terytorialnych UFP wskazuje nieco bardziej precyzyjnie sposób 

zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Jeżeli są to zadania należące do 

sfery pożytku publicznego, określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie (UDPPiW)5, to samorządy muszą je zlecać w oparciu o przepisy tejże Ustawy. Jeże-

li zlecenie dotyczy innych zadań niż te, które objęte są sferą pożytku publicznego, to jego 

tryb musi w uchwale określić organ stanowiący samorządu (rada gminy, powiatu, sejmik wo-

jewództwa), mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej 

rozliczenia (art. 221 UFP). Podstawą przekazania dotacji na realizację zadania publicznego 

jest umowa, której podstawowe elementy określa Ustawa (art. 221, ust. 3 UFP). 

Zarówno w przypadku zlecania zadań przez samorządy terytorialne, jak i organy administracji 

rządowej obowiązują ogólne zasady dotyczące wydatkowania środków publicznych (art. 43, 

ust 3 UFP) czyli wydatki muszą być ponoszone: 

 w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów 

z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu za-

łożonych celów, 

 w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;  

 w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Formą zlecania zadań pozwalającą optymalnie zastosować powyższe zasady i wybrać najko-

rzystniejszą ofertę jest konkurs. Zastosowanie trybu konkursowego do zlecania zadań pu-

blicznych i przyznawania na ich realizację dotacji jest mechanizmem grantodawstwa, w ra-

mach którego można zastosować regranting, bowiem mieści się on w ogólnej formule kon-

kursowej i nie narusza wskazań wynikających z Ustawy o finansach publicznych. 

Dodatkowo, jeżeli do zlecania zadań zastosowanie ma Ustawa o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie, to zawiera ona przepis, który wprost pozwala zastosować me-

chanizm regrantingu. Mówi on, że: „Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3, z którymi organ administracji publicznej zawarł umowę, o której mowa w ust. 

1, mogą zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność  

                                                           
5
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 

poz. 873 z późn. zm.) 
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i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 

ust. 3, niebędącym stronami umowy, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego 

lub o powierzenie zadania publicznego” (art. 16, ust 7 UDPPiW). Przepis ten można wykorzy-

stać także jako podstawę zastosowania mechanizmu regrantingu w ramach zlecania zadań 

organizacjom pozarządowym i przekazywania dotacji na ich realizację w oparciu o inne, niż 

opisane w UDPPiW, tryby. 

Zastosowanie tego przepisu ma kilka istotnych konsekwencji: 

 regranting może dotyczyć jedynie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 UDPPiW czyli: 

- osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o sto-

sunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwaran-

cjach wolności sumienia i wyznania, 

- stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 

- spółdzielni socjalnych, 

- spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sporto-

wych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy 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 udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, 

ale jedynie w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności pożytku publiczne-

go; przy czym tylko te podmioty mogą być bezpośrednią stroną umowy z dysponen-

tem środków czyli tak zwanym operatorem, jak też tylko te podmioty mogą być bene-

ficjentem przekazywanych przez operatora środków, 

 operator otrzymuje od dysponenta środków zlecenie realizacji zadania publicznego, 

tak więc wszystko to, co robi operator oraz beneficjenci przekazanych przez niego 

środków musi służyć realizacji tego zadania, 

 operator musi być wyłoniony w sposób wynikający z Ustawy o finansach publicznych, 
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 operator określa sposób wyboru beneficjentów zapewniający jawność i uczciwą kon-

kurencję, co też wskazuje na formułę konkursu, 

 podstawą do przekazania dotacji operatorowi musi być umowa, która zgodnie z UFP, 

musi określać co najmniej: 

- szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin 

jego wykonania, 

- wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,  

- termin wykorzystania dotacji,  

- tryb kontroli wykonywania zadania, 

- termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,  

- termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 

Jeżeli chodzi o wybór operatora, to wydaje się, że najbardziej adekwatna jest formuła kon-

kursu, w szczególności tryb otwartego konkursu ofert określony w Ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, ale zgodnie z UFP mogą być w tym celu zastosowane 

także inne formuły i tryby zlecania zadań publicznych. Możliwe jest więc, i takie przypadki 

miały miejsce w praktyce (patrz. cz. 3 niniejszej ekspertyzy), zastosowanie do wyboru opera-

tora Prawa zamówień publicznych i wyłonienie go w trybie przetargowym. Pozwala to posze-

rzyć krąg potencjalnych operatorów o podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

Zlecający zadania może także określić własny tryb wyboru operatora, zgodny z wymogami 

UFP. W przypadku samorządów terytorialnych, mówi o tym jasno Ustawa o finansach pu-

blicznych, taki tryb musi być określony w uchwale organu stanowiącego. W odniesieniu do 

organów administracji rządowej UFP tego nie określa, jednakże praktyka wskazuje, że od-

rębny tryb jest określany z reguły w dokumentach mających charakter zarządzeń bądź rozpo-

rządzeń odpowiednich organów. 

Sam regranting jest sposobem realizacji zadania publicznego zleconego operatorowi. Dla-

tego może być opisany jedynie w dokumentacji dotyczącej konkursu na zlecenie zadania. Co 

więcej, jeżeli zadanie jest zlecane w trybie otwartego konkursu ofert z UDPPiW, to na pod-

stawie art. 16, ust. 7 tej Ustawy, organizacja pozarządowa zawsze może złożyć ofertę 
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uwzględniającą regranting, niezależnie od tego, czy zlecający zadanie przewidział taką moż-

liwość w dokumentacji konkursowej, czy też nie. 

Procedura wyboru realizatorów zadania przez operatora musi być zgodna z zasadami wy-

datkowania finansów publicznych, gdyż przekazywane przez niego pieniądze nadal są pu-

bliczne i służą realizacji określonego zadania publicznego. Ale operator, jeżeli nie jest orga-

nem administracji publicznej, to przekazywane przez niego dotacje, nie są dotacjami celo-

wymi w rozumieniu UFP, bo te mogą być przekazywane jedynie przez organy administracji 

publicznej. Dotacje przekazywane przez operatora niebędącego organem administracji pu-

blicznej będą darowiznami, a więc będą miały charakter cywilnoprawny. 

 

3. Przykłady stosowania regrantingu w Polsce 

Regranting pojawił się w Polsce w latach 90-tych XX wieku za sprawą fundacji amerykańskich 

wspierających polskie organizacje pozarządowe, był i jest stosowany przez polskie fundacje  

i stowarzyszenia. W tym czasie regranting stosowany był również w ramach programów 

PHARE6 (np. LIEN czy PARTNERSHIP) oraz przez USAID (Projekt DemNet)7, które oferowały 

dotacje dla polskich organizacji pozarządowych. We wszystkich tych przypadkach dysponenci 

środków mieli własne procedury wyboru operatorów. W większości przypadków operatora-

mi były organizacje pozarządowe, choć w przypadku niektórych programów PHARE operato-

rami były także firmy prywatne. Wypracowane w nich procedury dotyczące grnatmakingu 

były wzorem dla wielu organizacji pozarządowych działających w Polsce. 

Operatorami regrantingu w ramach programów finansowanych z budżetu państwa oraz 

środków unijnych były także fundacje skarbu państwa między innymi Fundacja Fundusz 

                                                           
6  PHARE – skrót od ang. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies; nazwa programu 

pomocowego Komisji Europejskiej dla krajów Europy Środkowej, w  tym Polski powstałego w 1989 roku; 
obejmował on szereg różnych mniejszych programów, które realizowane były pod własnymi nazwami, czę-
sto będącymi skrótami nazw pełnych, np. wspomniany LIEN czyli skrót od ang. Link Inter European NGOs 

7  USAID (ang. United States Agency for International Development) - Agencja Stanów Zjednoczonych ds. 

Rozwoju Międzynarodowego, która realizowała głównie w latach 90-tych XX wieku szereg działań pomoco-
wych w Polsce, m.in. Projekt DemNet czyli Projekt Sieci Demokratycznej, który wspierał rozwój organizacji 
pozarządowych. 
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Współpracy czy EkoFundusz. Obecnie przykładem takiego operatora jest Fundacja Solidarno-

ści Międzynarodowej realizująca zadanie zlecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych8. 

Od 2000 roku regranting jest wykorzystywany w ramach Programu Działaj Lokalnie finanso-

wanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności9. Celem programu jest aktywizowanie 

lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W Programie 

regranting jest stosowany na dwóch poziomach. Pierwszy to poziom krajowy, w ramach któ-

rego Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wybrała operatora – Stowarzyszenie Akademia 

Rozwoju Filantropii w Polsce, który realizuje program i przekazuje dotacje lokalnym organi-

zacjom pozarządowym. Wśród tych organizacji jest obecnie 60 tak zwanych Ośrodków Dzia-

łaj Lokalnie, które realizują regranting na drugim poziomie, lokalnym. Otrzymują dotacje na 

organizowanie konkursów, w ramach których wyłaniane są lokalne projekty otrzymujące 

dotacje od Ośrodków Działaj Lokalnie. Od 2000 roku w ramach programu przyznano ponad 

25 milionów złotych dotacji na realizację ponad 6 tysięcy projektów. Zasięg programu Działaj 

Lokalnie to obecnie 594 gminy i 128 powiatów w całej Polsce. Przy czym wsparciem mogą 

być objęte społeczności do 20 tysięcy mieszkańców (od 2014 roku do 50 tysięcy), tak więc  

w dużej części są to wsie i małe miasteczka. Specyfiką programu jest również to, że o dotacje 

przyznawane przez Ośrodki Działaj Lokalnie mogą ubiegać się zarówno organizacje pozarzą-

dowe, jak i grupy nieformalne. Służą temu dwie formuły: jedna, to formuła patronatu, w któ-

rej grupa nieformalna występuje o dotacje za pośrednictwem podmiotu posiadającego oso-

bowość prawną (instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej). Druga, to tak zwana Ini-

cjatywa Działaj Lokalnie, w ramach której grupa nieformalna występuje w konkursie samo-

dzielnie, ale po wyborze, nie otrzymuje środków na realizację projektu, tylko Ośrodek Działaj 

Lokalnie sam bezpośrednio finansuje działania niezbędne do jego realizacji. Jest to rozwiąza-

nie wzorowane na inicjatywie lokalnej przewidzianej w UDPPiW. 

Dotacje w konkursach lokalnych mogą być przeznaczone na projekty związane z pomocą 

społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury  

i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrud-

nienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną 

                                                           
8
  www.solidarityfund.pl 

9
  największa pod względem skali wsparcia niepubliczna fundacja działająca w Polsce, więcej: www.pafw.pl 
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praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną 

zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, 

przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, 

promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspoma-

gającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Akademia Rozwoju Filantropii dokonuje wyboru organizacji, które będą pełnić rolę Ośrodków 

Działaj Lokalnie (ODL) w ogólnopolskich konkursach, według ustalonych, jednolitych kryte-

riów. Organizacje po wyborze są przygotowywane do roli ODL. Decyzje o przyznaniu dotacji 

na poziomie lokalnym podejmowane są samodzielnie przez ODL, ale w oparciu o zunifikowa-

ne, jednolite dla wszystkich ODL procedury, opracowane przez Akademię Rozwoju Filantro-

pii. Akademia przekazuje ODL środki na lokalne konkursy grantowe, pod warunkiem, że każ-

dy z Ośrodków wykaże wkład własny finansowy, przy czym dofinansowanie Akademii jest  

w proporcji 2:1 w stosunku do środków pozyskanych przez ODL10. 

W pojedynczych konkursach regranting został zastosowany m.in. przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Był także wykorzystany w ramach Grantu 

Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Funduszu dla Organizacji Poza-

rządowych finansowanego z funduszy norweskich11. W tych dwóch przypadkach do wyłonie-

nia operatorów zastosowano Prawo zamówień publicznych, co spowodowało, że jednym  

z wyłonionych operatorów był podmiot gospodarczy. 

Mechanizm regrantingu, jednakże ułomny, wykorzystany został także w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 finansowanym ze środków Unii Europejskiej i budże-

tu państwa12. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucja zarządzająca programem 

powierzyło jego realizację samorządom województw, które w drodze konkursów wyłoniły 

ponad 300 Lokalnych Grup Działania. Są to lokalne partnerstwa zrzeszające samorządy, or-

ganizacje pozarządowe, lokalne podmioty gospodarcze a nawet mieszkańców. Działają na 

obszarach wiejskich obejmujących co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców. 

                                                           
10

  więcej o Programie Działaj Lokalnie: www.dzialajlokalnie.pl 
11

  więcej: www.programszwajcarski.gov.pl i www.eog.gov.pl 
12

  więcej informacji: www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html 

http://www.programszwajcarski.gov.pl/
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Rolą partnerstw jest przygotowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalne Grupy 

Działania (LGD) otrzymują środki na wdrażanie strategii, w ramach których przede wszystkim 

finansowane są działania lokalne, wyłaniane w konkursach organizowanych przez Grupy. 

Przedsięwzięcia te realizowane są w ściśle określonych obszarach tematycznych określonych 

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Ułomność regrantingu polega na tym, że LGD nie są pełnoprawnymi operatorami, gdyż osta-

teczne decyzje o przyznaniu środków na działania lokalne wyłaniane przez Grupy podejmują 

samorządy województw. Uzasadniane było to przede wszystkim koniecznością zachowania 

zgodności merytorycznej i formalnej finansowanych działań z warunkami określonymi w pro-

gramie. Drugim powodem takiego ograniczenia roli LGD był brak formalnej możliwości zasto-

sowania regrantingu w pełnym wydaniu, to znaczy z przekazaniem uprawnień decyzyjnych 

dla operatorów. W przypadku środków unijnych jest to możliwe w ramach tak zwanego 

grantu globalnego, ale w okresie 2007-2013 nie została przewidziana przez rząd polski  

w żadnym programie operacyjnym finansowanym z tych środków. 

Inaczej sytuacja będzie wyglądać w nowym okresie programowania środków unijnych (2014-

2020), gdyż rząd polski przewidział możliwość zastosowania regrantingu (grantu blokowego) 

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, w odniesieniu do innowacji społecz-

nych. 

Regranting jest także wykorzystywany w Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywa-

telskich (PO FIO), finansowanym z budżetu Ministra Pracy i Polityki Społecznej13. Program co 

roku wspiera dotacjami realizację przez organizacje pozarządowe projektów służących roz-

wojowi społeczeństwa obywatelskiego. Od 2011 roku w ramach programu w formie ograni-

czonej i pilotażowej zastosowano mechanizm regrantingu. W 2014 roku regranting został 

poszerzony i zastosowano go jako podstawowy mechanizm realizacji priorytetu I PO FIO 

„Małe inicjatywy”. Wybrano 17 operatorów, którzy w 16 województwach (w jednym z regio-

nów wybrano dwóch operatorów) organizują lokalne konkursy dotacyjne. W 11 przypadkach 

operatorami są dwie lub więcej organizacje pozarządowe, które złożyły ofert wspólne. Na 

regranting przeznaczono w ramach PO FIO do 2016 roku łącznie kwotę ponad 30 milionów 

złotych. Operatorzy zostali wyłonieni według jednolitych standardów w oparciu o tryb kon-

                                                           
13  

więcej informacji: www.pozytek.gov.pl 
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kursowy określony w „Regulaminie konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2015 r.” 

przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Środki przekazywane przez 

operatorów mają trafiać do małych organizacji pozarządowych i inicjatyw nieformalnych  

z preferencją na te, które działają w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców. 

Regranting jest także co raz powszechniej stosowany przez samorządy gminne i powiatowe, 

które wykorzystują go w ramach zlecania zadań publicznych w otwartych konkursach ofert.  

Z myślą o ułatwieniu i zachęceniu ich do wykorzystywania regrantingu Akademia Rozwoju 

Filantropii w Polsce przygotowała kompleksowy podręcznik stosowania regrantingu, który 

może również wykorzystywać administracja rządowa14. Do liderów w zakresie wykorzystania 

regrantingu należą m.in. powiat Nidzicki, powiat Janów Lubelski, miasto Ełk, gmina Biłgoraj  

i miasto Biłgoraj. 

Warto także zwrócić uwagę, że podstawową rolą operatora jest dystrybucja i rozliczenie 

przekazanych środków, ale operatorzy realizują także inne działania powierzane im przez 

zlecającego. Najczęściej są to działania informacyjne związane ze zleconym zadaniem czy też 

programem, w ramach którego działa operator. Niekiedy jednak zakres zadań operatora jest 

bardzo szeroki. Przykładem może być wspomniany wcześniej program „Projekt Sieci Demo-

kratycznej” finansowany przez USIAD. Operatorem tego programu była amerykańska funda-

cja działająca w Polce. Projekt obejmował trzy, równorzędne ścieżki: wsparcie grantowe dla 

organizacji pozarządowych, wsparcie szkoleniowe, przede wszystkim w zakresie zarządzania, 

ale także w kwestiach merytorycznych oraz wsparcie doradcze w zakresie bieżącej realizacji 

projektów. Do realizacji ścieżki szkoleniowej i doradczej operator, który nie miał w tym za-

kresie wystarczającej wiedzy i doświadczeń,  wyłonił podwykonawców: dwie polskie, infra-

strukturalne organizacje pozarządowe, posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie 

wspierania organizacji społecznych. Pełne wsparcie szkoleniowe i doradcze było dostępne 

dla organizacji, które otrzymały grant, ale w programie zastosowano także ciekawą formułę 

tak zwanego inkubatora. Polegała ona na tym, że w pierwszej fazie konkursu grantowego 

organizacje składały skrócone wnioski aplikacyjne, które opisywały przede wszystkim pomy-

                                                           
14

  T. Schimanek, „Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać regranting w samorządach gminnych i powiato-
wych. Modelowe rozwiązanie opracowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”. cz. I i II, Akademia 
Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2014 



 

14 
 

sły na projekty. Organizacje, które zgłosiły najciekawsze i najbardziej adekwatne do celów 

programu pomysły, były zapraszane do inkubatora, w ramach którego otrzymywały podsta-

wową wiedzę dotyczącą planowania i budżetowania projektów oraz zarządzania ich realiza-

cją. W oparciu o nią przygotowywały następnie pełne wnioski aplikacyjne, które były pod-

stawą do przyznania grantu. Finansowanie otrzymały tylko najlepsze projekty, ale wiedza 

została przekazana wszystkim organizacjom uczestniczącym w inkubatorze15.  

Innym przykładem stosunkowo szerokiego zakresu odpowiedzialności operatora może być 

obecnie realizowany program „Obywatele dla demokracji” finansowany ze środków Mecha-

nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ministerstwo Infrastruktury  

i Rozwoju pełniące rolę instytucji wdrażającej ten program w Polsce wyłoniło operatora, któ-

rym jest Fundacja Stefana Batorego współpracująca z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. 

Podstawową rolą operatora jest wyłonienie, finansowanie i rozliczenie dotacji przekazywa-

nych organizacjom pozarządowym, ale operator realizuje także działania informacyjno-

promocyjne dotyczące programu, a także działania polegające na wsparciu merytorycznym i 

zarządczym grantobiorców. Są one prowadzone w formie cyklicznych spotkań sieciujących, 

forów tematycznych oraz warsztatów dla grantobiorców. Dodatkowo, ponieważ podobne 

programy są realizowane także w innych krajach europejskich, operator organizuje również 

spotkania międzynarodowe, służące wymianie doświadczeń pomiędzy grantobiorcami z róż-

nych krajów16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

  „Projekt Sieci Demokratycznej”, AED, Warszawa 1998 
16

  więcej informacji: www.ngofund.org.pl 
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4. Możliwe schematy realizacji regrantingu w Programie 

Na początku kilka istotnych przesłanek, decydujących o możliwym zastosowaniu regrantingu 

w Programie: 

 z założeń Programu wynika, że będzie on finansowany ze środków publicznych, a ich 

źródłem będzie (lub będą) organ administracji publicznej, 

 w ramach Programu mają być przekazywane dotacje na działania lokalne, 

 odbiorcą, beneficjentem dotacji mają być instytucje publiczne lub organizacje poza-

rządowe, 

 cele i działania Programu służące generalnie podniesieniu poziomu aktywności zawo-

dowej osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast oraz zwiększeniu efek-

tywności wykorzystania dostępnych instrumentów aktywizacji osób niepełnospraw-

nych i współpracy lokalnej na rzecz ich zatrudnienia mieszczą się w sferze pożytku 

publicznego, w szczególności w zakresie:  

- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagro-

żonych wykluczeniem społecznym; działalności na rzecz osób niepełnospraw-

nych, 

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy,  

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Oznacza to, w świetle wcześniejszych rozważań dotyczących kontekstu prawnego regran-

tingu, że te przesłanki pozwalają zastosować regranting w ramach Programu i to, – co by-

łoby adekwatne w stosunku do celów – w oparciu o Ustawę o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie. 

Dokumenty przekazane przez zleceniodawcę dotyczące założeń i opisu Programu nie określa-

ją jeszcze szczegółowo wszystkich kwestii związanych z realizacją Programu. Pozostawia to 

swobodę interpretacyjną i możliwość przyjęcia różnych wariantów realizacji Programu,  
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w tym także zastosowania regrantingu. W najdalej idącym wariancie może być on zastoso-

wany w Programie aż trzykrotnie: (1) przy wyłanianiu instytucji wdrażającej przez dysponen-

ta środków, nazywanego na użytek ekspertyzy instytucją zarządzającą, (2) przy wyłanianiu 

operatora, (3) przy wyłanianiu realizatorów działań lokalnych (schemat 1). 

 

Schemat 1: 

 

 
 

Wariant przedstawiony na schemacie 1 jest dość skomplikowany i może wydłużyć, a także 

zmniejszyć skuteczność i efektywność działania programu. Nie wydaje się on także użyteczny 

i konieczny do zastosowania.  Po pierwsze Program ma być finansowany ze środków publicz-

nych, oznacza to więc najpewniej, że instytucja wdrażająca będzie instytucją publiczną, któ-

rej instytucja zarządzająca w ramach zakresu zadań i podległości instytucjonalnej zleci reali-

zację Programu i przekaże na to środki lub też, że publiczna instytucja wdrażająca zostanie 

wskazana z nazwy w regulacjach prawnych będących podstawą realizacji Programu (np. wy-
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danych przez instytucję zarządzającą). Jest to ogólnie przyjęty sposób postępowania, stoso-

wany w ramach programów finansowanych ze środków budżetu państwa, w tym środków 

unijnych, choć potencjalnie nie jest wykluczone, aby instytucja zarządzają powierzyła realiza-

cję Programu podmiotowi spoza sektora finansów publicznych. W takiej sytuacji niezbędne 

jest zastosowanie regrantingu. Zakładam jednak, że instytucja wdrażająca będzie instytucją 

publiczną, tak więc nie będzie konieczności stosowania regrantingu przy jej wyłanianiu (re-

granting 1 na schemacie 1). 

Po drugie, wariant ze schematu pierwszego zakłada, że operator wyłoni w konkursie partner-

stwa lokalne, którym przekaże środki na własne działania, ale także na finansowanie działań 

lokalnych. W takim przypadku partnerstwa lokalne wyłaniałyby w drodze konkursu realizato-

rów działań lokalnych i przekazywały im środki czyli zastosowanie miałby tu także regranting 

(regranting 3 na schemacie 1). Podobne rozwiązanie było stosowane w ramach finansowania 

Lokalnych Grup Działania (patrz. cz. 3). Taki wariant ma podstawowe dwie zalety: (1) zwięk-

sza szansę na wyłonienie w konkursie ciekawych, wartościowych działań lokalnych, (2) więk-

sza odpowiedzialność partnerstw lokalnych za wybór i realizację działań lokalnych. Niesie za 

sobą jednak także kilka potencjalnych zagrożeń. Przede wszystkim zwiększa ryzyko niezgod-

ności realizowanych działań z celami i zasadami Programu oraz ryzyko pojawienia się w dzia-

łaniach kosztów niekwalifikowanych. Partnerstwa lokalne będą bowiem siłą rzeczy patrzeć 

przede wszystkim przez pryzmat potrzeb lokalnych, a nie celów Programu, nie będą miały 

także najczęściej wiedzy i doświadczeń w zakresie monitorowania i rozliczania takich przed-

sięwzięć. Odpowiedzialność partnerstw lokalnych za wybór i finansowanie działań lokalnych 

rodzi także dodatkowe wyzwania formalne. W partnerstwie musi znaleźć się podmiot, który 

ustawowo i/lub statutowo będzie mógł finansować działania innych podmiotów i to w sfe-

rach objętych działaniami Programu. Podmiot taki w imieniu całego partnerstwa będzie mu-

siał wziąć odpowiedzialność za realizację działań lokalnych, będzie musiał mieć doświadcze-

nie i potencjał niezbędny do ich monitorowania i rozliczania. Dlatego też takie rozwiązanie 

nie wydaje się być użyteczne. 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty przyjąłem, że regranting w Programie będzie zasto-

sowany jedynie raz, przy wyborze operatora (schemat 2). Operator będzie wybierał part-

nerstwa lokalne i jednocześnie działania lokalne proponowane i realizowane przez partner-
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stwa. Oferta składana przez partnerstwo lokalne w konkursie organizowanym przez operato-

ra będzie obejmować zatem działania wspólne partnerstwa oraz działania lokalne realizowa-

ne przez poszczególnych członków partnerstwa. Lider partnerstwa odpowiada w ofercie za 

działania wspólne, a za każde działanie lokalne odpowiada wskazany w ofercie partner. 

Schemat 2: 

 

 
 

 

Taki wariant wydaje się o wiele skuteczniejszy, efektywniejszy i użyteczniejszy. Partnerstwa 

lokalne same proponują działania lokalne, które mają być realizowane w ramach Programu, 

same także biorą odpowiedzialność za ich wdrażanie. Jednak formalną odpowiedzialność za 

ostateczny wybór i finansowanie działań lokalnych bierze na siebie operator działający we-

dług jednolitych, ustalonych procedur. Zwiększa to gwarancję, że finansowane działania bę-

dą zgodne z celami, założeniami i zasadami Programu, a także zwiększa bezpieczeństwo 

środków przekazanych na realizację działań lokalnych. Inaczej mówiąc takie rozwiązanie sta-

nowi optymalne połączenie skuteczności i efektywności wydatkowania środków z ich uży-

tecznością z punktu widzenia społeczności lokalnych. 
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Przyjęcie takiego wariantu oznacza, że regranting zastosowany zostanie w Programie tylko 

raz, przy wyborze operatora przez instytucję wdrażającą. 

Zgodnie z założeniami Programu operator ma nie tylko finansować partnerstwa lokalne, ale 

także podejmować inne działania wspierające, na przykład szkolenia. W związku z tym po-

dział odpowiedzialności pomiędzy poszczególne instytucje zaangażowane w realizację Pro-

gramu mógłby wyglądać następująco: 

 

Podmiot Kluczowe zadania w Programie 

Instytucja 

zarządzająca 

 Określa ogólne zasady, warunki i procedury realizacji Programu 

 Wskazuje lub wyłania instytucję wdrażającą 

 Powierza instytucji wdrażającej realizację Programu 

 Monitoruje realizację Programu przez Instytucję wdrażającą 

 Ocenia i rozlicza realizację Programu przez Instytucję wdrażającą 

 Może mieć swojego przedstawiciela w komisji konkursowej przy wyborze operato-

ra 

Instytucja 

wdrażająca 

 Odpowiada za realizację Programu przed instytucją zarządzającą 

 Określa zakres zadań operatora, przygotowuje i przeprowadza konkurs na opera-

tora, w ramach którego akceptuje procedury opracowane przez operatora 

 Może mieć swojego przedstawiciela w komisji konkursowej przy wyborze operato-

ra  

 Podpisuje umowę z operatorem 

 Monitoruje realizację Programu przez operatora 

 Ocenia i rozlicza realizację Programu przez operatora 
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Operator 

 W konkursie przedstawia procedury wyłaniania i finansowania partnerstw lokal-

nych i działań lokalnych, które po akceptacji instytucji wdrażającej są podstawą 

działań operatora, 

 Realizuje Program zgodnie z umową zawartą z instytucją wdrażającą i przyjętymi 

procedurami 

 Przygotowuje i przeprowadza konkurs na partnerstwa lokalne i działania lokalne 

 Wyłania partnerstwa lokalne i zawiera z nimi umowy na realizację działań lokal-

nych 

 Finansuje partnerstwa lokalne i ich działania, monitoruje, ocenia i rozlicza, 

 Zapewnia bieżące wsparcie partnerstwom lokalnym, w tym wsparcie Animatora 

lokalnych partnerstw (ewentualny partner lub podwykonawca), 

 Tworzy i prowadzi portal Programu 

 Opracowuje i upowszechnia standardy usług (ewentualny partner lub podwyko-

nawca) 

 Przygotowuje i przeprowadza szkolenia e-learningowe (ewentualny partner lub 

podwykonawca) 

 Przygotowanie i upowszechnienie Publikacji dla pracodawców 

 Przeprowadzenie szkoleń dla partnerstw lokalnych (ewentualny partner lub pod-

wykonawca) 

Partnerstwa 

lokalne 

 Opracowują lokalne strategie aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz działania 

lokalne realizujące strategie 

 Realizują działania lokalne 

 Monitorują i oceniają efekty działań lokalnych 

 Podejmują inne działania przewidziane w ramach lokalnych strategii aktywizacji 

 Uczestniczą w działaniach realizowanych przez Operatora i partnerstwa lokalne 

 

Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze kwestia sposobu wyboru operatora oraz partnerstw 

lokalnych. Jeżeli chodzi o wybór operatora, to zadanie zlecane mieści się w sferze pożytku 

publicznego, więc do jego wyboru można zastosować tryb otwartego konkursu ofert z UDP-

PiW. Chyba, że instytucja zarządzająca lub wdrażająca będą chciały poszerzyć krąg potencjal-

nych operatorów o podmioty komercyjne, wtedy można zastosować, któryś z trybów z usta-

wy Prawo zamówień publicznych. Trzeba jednak w tym przypadku pamiętać, że wymaga to 

określenia przez zamawiającego czyli instytucję wdrażającą szczegółowej specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że instytucja 
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wdrażająca określi szczegółowo przedmiot zamówienia czyli zadania operatora, a także pro-

cedurę wyboru przez niego dotowanych przedsięwzięć. Jeżeli instytucja wdrażająca chce 

pozostawić operatorowi na etapie składania oferty pewną swobodę zarówno w kształtowa-

niu sposobu realizacji zadania, jak i określeniu procedury wyboru dotowanych przedsięwzięć, 

to Prawo zamówień publicznych nie będzie dobra podstawą do wyboru operatora. Pojawia 

się jeszcze aspekt podwykonawstwa, wynikający z konieczności realizacji przez operatora – 

zgodnie z założeniami Programu – bardziej specjalistycznych działań. Wydaje się, że znacznie 

użyteczniejszym i bezpieczniejszym z perspektywy terminowości i rzetelności realizacji Pro-

gramu rozwiązaniem jest raczej partnerstwo czyli dopuszczenie składania przez operatora 

oferty wspólnej, w ramach której zadania specjalistyczne będą mogły być realizowane przez 

partnerów, a nie przez podwykonawców. Pozwoli to instytucji wdrażającej od razu ocenić 

doświadczenie i kompetencje partnerów, a także uniknąć przeprowadzania procedury wyła-

niania podwykonawców w trakcie realizacji Programu. 

Sposób wyboru partnerstw lokalnych i proponowanych przez nie działań określa operator na 

podstawie wytycznych instytucji zarządzającej lub/i wdrażającej. Pojawia się w tym kontek-

ście formalno-prawna kwestia związana z formułą partnerstwa lokalnego. Z uwagi na to, że 

ma ona mieścić w sobie instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, to w sensie praw-

nym partnerstwo oznaczać będzie umowy cywilno prawne (umowy o współpracy) zawarte 

pomiędzy partnerami. Partnerstwo lokalne nie będzie więc miało osobowości prawnej, stąd 

umowę z operatorem w jego imieniu musi zawrzeć jeden z partnerów – osoba prawna.  

Z założeń programu wynika, że może być to instytucja publiczna lub organizacja pozarządo-

wa, dlatego operator w swoich procedurach dotacyjnych powinien przewidzieć takie dwie 

możliwości.  

Charakter cywilnoprawny partnerstwa powoduje także, że lider partnerstwa złożonego  

z instytucji publicznych i niepublicznych ma ograniczone możliwości przekazywania środków 

z dotacji pozostałym partnerom. Dla przykładu liderem partnerstwa lokalnego jest ośrodek 

pomocy społecznej, a jednym z partnerów lokalne stowarzyszenie. Będzie ono realizatorem 

jakiegoś działania w ramach partnerstwa, ale jeżeli całość dotacji przekazana zostanie ośrod-

kowi, to jako samorządowa instytucja publiczna, nie może przekazać części dotacji na reali-

zację tego działania, tylko musi je zlecić w trybach opisanych w UDPPiW. W związku z tym 
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oferty składane w konkursie organizowanym przez operatora powinny być ofertami realizo-

wanym przez lidera i partnerów. Lider odpowiada za całość partnerstwa lokalnego, ale za 

poszczególne działania lokalne odpowiadają partnerzy, co ma swoje odzwierciedlenie w opi-

sie działań oraz w budżecie oferty.  

 

5. Działania niezbędne do wdrożenia regrantingu w ramach Programu 

Poniżej opisane zostały proponowane główne etapy realizacji Programu z uwzględnieniem 

wdrażania regrantingu: 

Etap 1: 

 Instytucja zarządzająca określa, np. w formie wytycznych, cele, zasady i ogólne wa-

runki i procedury realizacji Programu. Powinny one określać również podstawowe za-

kresy zadań instytucji zaangażowanych w realizację Programu i wymagania w stosun-

ku do nich (także operatora). 

 W oparciu o nie Instytucja zarządzająca wskazuje (lub wybiera) instytucję wdrażającą. 

 Instytucja zarządzająca przekazuje instytucji wdrażającej kompetencje i środki nie-

zbędne do wdrażania Programu oraz rozpoczyna monitoring działań instytucji wdra-

żającej. 

Etap 2: 

 Instytucja wdrażająca rozpoczyna realizację Programu. 

 W jej ramach przygotowuje (zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej) i prze-

prowadza konkurs/przetarg na operatora. W dokumentacji konkursowej powinien 

być określony m.in. zakres zadań operatora oraz wymagania, które musi spełnić (np. 

doświadczenie, gwarancje finansowe). Uwaga: możliwe jest dopuszczenie składania 

ofert wspólnych (konsorcja), w takim przypadku zbędne będzie później wyłanianie 

przez operatora podwykonawców. 

 Instytucja wdrażająca zbiera oferty w konkursie, ocenia je, wyłania operatora i podpi-

suje z nim umowę. Istotnym elementem oferty i jej oceny powinny być kryteria i pro-

cedury wyłaniania i finansowania partnerstw lokalnych oraz działań lokalnych. 
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 Instytucja wdrażająca rozpoczyna monitorowanie działań operatora zgodnie z umo-

wą. 

Etap 3: 

 Operator rozpoczyna realizację działań zgodnie z umową zawartą z instytucją wdraża-

jącą.  

 Operator zgodnie z zaakceptowanymi kryteriami i procedurą przygotowuje i prze-

prowadza konkurs na partnerstwa lokalne, ocenia złożone oferty, wyłania partner-

stwa i zawiera umowy z ich liderami. 

 Operator przekazuje środki partnerstwom lokalnym i rozpoczyna z nimi współpracę,  

a także uruchamia monitoring działań partnerstw lokalnych. 

 Jeżeli jest taka potrzeba operator w drodze konkursu/przetargu wyłania podwyko-

nawców do realizacji poszczególnych zadań. 

Etap 4: 

 Operator realizuje działania wspierające i edukacyjne skierowane do partnerstw lo-

kalnych, a także monitoruje realizację działań przez partnerstwa lokalne. 

 Partnerstwa lokalne realizują działania zgodnie z podpisanymi z operatorem umo-

wami. 

 Monitorowanie działań operatora przez instytucję wdrażającą. 

 Monitorowanie działań instytucji wdrażającej przez instytucję zarządzającą. 

Etap 5: 

 Ocena i rozliczenie działań partnerstw lokalnych przez operatora. 

 Ocena i rozliczenie działań operatora przez instytucję wdrażającą. 

 Ocena i rozliczenie instytucji wdrażającej przez instytucję zarządzającą. 

Zastosowanie regrantingu w przyjętym wariancie wymaga uwzględnienia w Programie kilku 

istotnych elementów: 

 Uwzględnienie regrantingu w dokumentach programowych określonych przez insty-

tucję zarządzającą poprzez wskazanie: 

- roli operatora i jego podstawowych kompetencji w ramach realizacji Programu, 
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- puli środków, którą będzie dysponował operator, 

- wymagań dotyczących operatora (doświadczenie, zabezpieczenia finansowe, ka-

dra, itp.); należy przy tum zwrócić uwagę na to, że operator ustawowo i/lub sta-

tutowo musi mieć możliwość wspierania finansowego osób prawnych i to w za-

kresie odpowiadającym celom Programu, 

- wymagań dotyczących procedur wyłaniania i finansowania partnerstw lokalnych  

i ich działań przez operatora, 

- instytucji wdrażającej jako odpowiedzialnej za wyłonienie operatora, 

- procedury wyłania operatora. 

Instytucja zarządzająca może te wskazania sformułować na ogólnym poziomie, w ten 

sposób pozostawia instytucji wdrażającej większą swobodę przy wyborze operatora  

i określeniu jego zadań. Z reguły jednak, zwłaszcza, jeśli chodzi o zadania operatora  

i środki, którymi dysponuje, dokumenty programowe opisują je dość szczegółowo  

i precyzyjnie (np. Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Istotne jest, 

aby instytucja zarządzająca wskazała tryb wyboru operatora. W tym zakresie są trzy 

potencjalne możliwości: (1)  

- wskazanie trybu otwartego konkursu ofert z Ustawy o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie, ale w takim przypadku operatorem może być tylko 

organizacja pozarządowa lub inny podmiot określony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy,  

- wskazanie Prawa zamówień publicznych (szczegółowy tryb zależy przede wszyst-

kim od wielkości środków, którymi ma dysponować operator), co umożliwia 

ubieganie się o pełnienie roli operatora przez różne podmioty publiczne, gospo-

darcze, a także organizacje pozarządowe lub inne podmioty określone w art. 3 

ust. 3 tejże ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale jedy-

nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub statutowej odpłatnej, 

- określenie indywidualnego trybu wyłaniania operatora, wyłącznie na użytek Pro-

gramu, na przykład w ustawie, zarządzeniu czy dokumencie programowym, pod 

warunkiem, że spełnia on wymóg konkurencyjności w ubieganiu się o realizację 

zadania publicznego. 
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 Przygotowanie przez instytucję wdrażającą dokumentacji związanej z wyborem ope-

ratora i realizacją przez niego zadań Programowych. Rodzaj i szczegółowy zakres do-

kumentacji zależy od przyjętego sposobu wyboru operatora, ale powinny znaleźć się 

w niej następujące informacje: 

- kto może ubiegać się o realizację zadania, co musi w tym celu zrobić i do kiedy, 

- szczegółowy zakres zadań operatora, 

- szczegółowe wymagania dotyczące podmiotu będącego operatorem, 

- informacje, co powinna zawierać oferta złożona w postępowaniu na wyłonienie 

operatora wraz z jej wzorem, 

- informacje o sposobie i kryteriach wyboru operatora, w tym także uwzględnienie 

ewentualnych wymagań dotyczących sposobu wyboru i finansowania prze opera-

tora partnerstw lokalnych i ich działań, 

- informacje o warunkach realizacji zadania, najlepiej wzór ramowej umowy z ope-

ratorem, 

- wzory formularzy wymaganych jako załączniki do oferty. 

Przy zastosowaniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Pra-

wie zamówień publicznych instytucja wdrażająca musi stosować dokumentację okre-

śloną w tych ustawach i przepisach wykonawczych, na przykład wzory ofert, spra-

wozdań i umów określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przypadku 

otwartego konkursu ofert. 

 Niezależnie od przyjętego trybu wyboru operatora specyfika regrantingu powoduje, 

że elementem ocenianej oferty i jednym z istotnych aspektów wyboru operatora po-

winna być przedstawiona przez niego procedura wyboru i finansowania partnerstw 

lokalnych. Musi ona zapewniać konkurencyjność wyboru (formuła konkursowa) oraz 

być zgodna z wymaganiami określonymi w dokumentacji związanej z wyborem opera-

tora. Procedura ta powinna być załącznikiem do oferty i powinna zawierać co naj-

mniej następujące informacje: 

- kto i na jakie działania może ubiegać się o wsparcie, w tym określenie, czym jest 

partnerstwo lokalnego i jakie podmioty mogą wchodzić w jego skład, 
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- co musi w tym celu zrobić i do kiedy, 

- informacje, co powinna zawierać oferta złożona w konkursie wraz ze wzorem 

oferty, 

- informacje o sposobie i kryteriach wyboru partnerstw lokalnych, 

- informacje o warunkach realizacji zadania, w tym także odpowiedzialności za rea-

lizację poszczególnych działań, najlepiej wzór ramowej umowy z liderem partner-

stwa lokalnego,  

- wzory formularzy wymaganych jako załączniki do oferty. 

 Umowa z partnerstwem lokalnym musi nie tylko określać zakres realizowanych zadań 

i odpowiedzialności, ale także wymagania dotyczące rozliczania środków przekaza-

nych przez operatora i sprawozdawczości. Jest to szczególnie istotne, gdyż to bezpo-

średnio na operatora spada odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie i rozliczenie 

większości środków w ramach Programu.  

 Należy także pamiętać, że ewentualne finansowanie w ramach umów z partnerstwa-

mi lokalnymi działań podmiotów gospodarczych, a także inne działania np. edukacyj-

ne skierowane do takich podmiotów mogą powodować wystąpienie pomocy publicz-

nej.  
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