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Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), zwana ustawą o pożytku
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Ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 
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Inicjatywa lokalna została wprowadzona do polskiego systemu 
prawnego nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie z dn. 22 stycznia 2010 r. Pozwoliło to uregu-
lować* współpracę faktycznie prowadzoną już na różnych szcze-
blach samorządu, zarówno przez mieszkańców, jak i organizacje 
pozarządowe, przy realizacji różnych zadań publicznych. Porad-
nik ten kierujemy do liderów lokalnych, działaczy organizacji 
pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych. 
Liczymy na to, że będzie ona źródłem praktycznej wiedzy oraz 
inspiracją do działania dla każdej z tych grup.

I. Wstęp

Inicjatywa nie jest tak naprawdę nowym 
rozwiązaniem, jej regulacje nawiązują do 
tradycji komitetów społecznych, w ra-
mach których w przeszłości prowadzone 
były, i często nadal są prowadzone, różne 
działania lokalne. Istotą tych działań jest 
wykorzystanie potencjału społecznego 
i zaangażowania mieszkańców. Inicja-
tywa lokalna jest więc z jednej strony 
nowym narzędziem realizacji zadań pu-
blicznych, z drugiej – wspiera wykorzy-
stanie potencjału lokalnego i aktywizację 
mieszkańców do „brania spraw w swoje 
ręce”.

Mimo tego, że inicjatywa lokalna, jako 
rozwiązanie prawne, funkcjonuje od 
marca 2010 r., to nadal nie jest ona 
wystarczająco popularnym narzędziem 
realizacji lokalnej współpracy. Główną 
tego przyczyną jest ciągle niski poziom 
wiedzy Polaków o istnieniu rozwiązania 
prawnego w postaci inicjatywy lokal-
nej. Na szczęście  pojawiają się kolejne 
inicjatywy promujące jej stosowanie 
w samorządach. Nowym wyzwaniem 

dla wykorzystania inicjatywy lokalnej 
mogą być trwające procesy rewitalizacyj-
ne w polskich miastach. Wejście w życie 
w 2015 r. ustawy o rewitalizacji rozsze-
rzyło katalog obszarów zadań publicz-
nych, w których może być wykorzystana 
inicjatywa lokalna, o rewitalizację. Jest 
to nowa sfera zadań publicznych, która 
może być rozwijana we współpracy 
z mieszkańcami i organizacjami poza-
rządowymi.

W poradniku wyjaśniamy, jak interpre-
tować i praktycznie realizować działania 
wynikające z ustawy o pożytku. Należy 
też pamiętać, że oprócz wiedzy o formal-
nych aspektach inicjatywy lokalnej, które 
są konieczne do jej rozwijania, prak-
tyczny wymiar jej realizacji jest bardziej 
skomplikowany. Odnosi się bowiem rów-
nież do wiedzy i umiejętności z innych 
obszarów, takich jak np. aktywizacja 
społeczności, praca projektowa czy two-
rzenie partnerskich relacji z instytucjami 
lokalnymi.

* Zdarzało się, że samorządy przyjmowały uchwały o tzw. inicjatywach inwestycyjnych przed nowelizacją 
ustawy o pożytku z 2010 r. Nie jest jednak inicjatywa lokalna! Zresztą samorządy miały problem z tymi 
uchwałami, np. w Łodzi organ nadzoru uchylił ją.
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Głównym celem poradnika jest 
pokazanie, że inicjatywa może 
być skutecznie wykorzystywana 
w działaniach lokalnych i nie 
rodzi kolejnych kosztów 
dla samorządów, a wręcz 
przeciwnie – pozwala na 
racjonalizację realizacji części 
zadań, które dzisiaj samorząd 
prowadzi sam. Może też stać się 
skutecznym narzędziem do 
aktywizacji mieszkańców jako 
partnerów samorządu przy 
realizacji zadań publicznych.
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