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Wstęp 

Raport stanowi podsumowanie wyników badania jakości współpracy Urzędu  Miejskiego w 

Chrzanowie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chrzanów.  Badanie 

zostało zrealizowane w ramach programu MOWES przez Fundację Biuro Inicjatyw 

Społecznych we współpracy z Urzędem Miejskim w Chrzanowie. Celem badania było poznanie 

opinii chrzanowskich organizacji na temat obecnego stanu współpracy. Badanie zostało zrealizowane 

w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono ankietę wśród organizacji pozarządowych 

działających na terenie gminy. W drugim etapie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów 

oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, w trakcie którego zaprezentowano wyniki ankiety 

oraz dyskutowano kwestie związane ze współpracą.  

Z danych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie wynika, że w Chrzanowie aktywnie działa około 90 

organizacji, z czego  40 w sposób powtarzalny współpracuje w formie finansowej  z Urzędem 

Miejskim. W badaniu ankietowym wzięły udział 23 organizacje pozarządowe, co stanowi ponad 

połowę organizacji regularnie współpracujących z Urzędem.   

Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych odbyło się 29 stycznia 2019r. w 

Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. W spotkaniu wzięło udział 67 osób: 60 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, 5 przedstawicieli Urzędu oraz dwie osoby prowadzące 

spotkanie z ramienia Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Miasta 

Chrzanowa Robert Maciaszek oraz Zastępca Burmistrza Miasta Chrzanowa Jolanta Zubik. 

Badanie zostało skonstruowane na podstawie modelu współpracy organizacji pozarządowych z 

jednostkami samorządu terytorialnego opracowanego w ramach projektu „Model współpracy. 

Wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy między organizacjami pozarządowymi i 

administracją publiczną.” 1 

Model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi obejmuje trzy  płaszczyzny:  

1) współpracę przy tworzeniu polityk publicznych,  

2) współpracę przy realizacji polityk publicznych,  

3) infrastrukturę współpracy czyli tworzenie warunków do społecznej aktywności.   

Zarówno w ankiecie jak i w trakcie spotkania uczestnicy badania oceniali jakość współpracy w trzech 

powyższych płaszczyznach.  Wyniki badania zostaną przedstawione również w podziale zgodnym z 

przyjętym modelem. 

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie głównych postulatów i wniosków płynących ze 

zrealizowanych badań. Ze względu na niewielką liczebność próby oraz brak kontroli nad doborem 

próby nie należy traktować wyników badania jako reprezentatywnych. Prezentowany w poniższym 

raporcie obraz współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miejskim w Chrzanowie jest 

odzwierciedleniem głosu i doświadczeń organizacji, które wzięły udział w badaniu, a nie wszystkich 

organizacji współpracujących z samorządem w gminie Chrzanów.  

                                                           
1 Projekt zrealizowany przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we 
współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Instytutem Spraw Społecznych, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich.  
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Charakterystyka organizacji pozarządowych, które wzięły udział w ankiecie 

Wśród 23 organizacji, które wypełniły ankietę najwięcej było organizacji działających w obszarze 

sportu,  edukacji oraz kultury. Pełne zestawienie uczestników ankiety w podziale na obszary 

działalności przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 1. Prosimy wskazać trzy główne obszary w jakich działa Pani/Pana organizacja. [N2=23]. Pytanie wielokrotnego 
wyboru. 

 

43% organizacji biorących udział w ankiecie posiada doświadczenie we współpracy finansowej z 

Urzędem, a 1/3 we współpracy pozafinansowej.  

Największą grupę organizacji uczestniczących w ankiecie (39%) stanowią  organizacje działające w 

Chrzanowie od ponad dziesięciu lat oraz organizacje działające od 3 do 5 lat (26%).  Są to zatem 

organizacje od dawna działające w Chrzanowie, znające środowisko lokalne i posiadające dość duże 

doświadczenie we współpracy z Urzędem. Większość (77%) ankietowanych organizacji wskazała, że 

kontaktuje się z Urzędem często lub bardzo często. 

 

                                                           
2 Jako N na wykresach i w tabelach przedstawiono liczbę organizacji, które w ankiecie odpowiedziały na 
analizowane pytanie. 
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Wykres 2. Jak długo działa Pani/Pana organizacja w 
Chrzanowie?[N=23] 

 

Wykres 3. Jak często w tym czasie mieli Państwo kontakt z UM w 
Chrzanowie? 

 
Wśród organizacji biorących udział w spotkaniu również dominowali przedstawiciele organizacji z 

wieloletnim stażem oraz dużym doświadczeniem we współpracy z Urzędem. Najliczniej 

reprezentowaną grupą organizacji były organizacje senioralne oraz kluby sportowe.  

Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych 

Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych oznacza włączanie organizacji pozarządowych oraz 

mieszkańców w procesy tworzenia planów, programów i strategii zaspokajania potrzeb obywateli i 

rozwiązywania problemów społecznych. Aby taka współpraca przebiegała sprawnie muszą istnieć w 

samorządzie określone rozwiązania systemowe takie jak ciała konsultacyjne, zespoły doradcze, 

systemy prowadzenia konsultacji oraz diagnozowania potrzeb, które umożliwiają organizacjom 

realne włączanie się w tworzenie polityk publicznych. Kluczowa jest także wymiana informacji oraz 

sprawna komunikacja. Celem pierwszej części badania było sprawdzenie w jakim stopniu organizacje 

pozarządowe uczestniczą w procesie tworzenia polityk publicznych przez Urząd, czyli określenie: 

1. Czy i w jakim stopniu organizacje i Urząd Miejski w Chrzanowie wzajemnie informują się o 

planach, zamierzeniach i kierunkach działań? Jak wygląda komunikacja między Urzędem 

Miasta a organizacjami pozarządowymi i jak jest przez organizacje oceniana? 

2. Czy i w jakim stopniu organizacje są zapraszane i uczestniczą w konsultowaniu strategii i 

programów realizacji polityk publicznych oraz najważniejszych dokumentów i aktów 

prawnych? Co organizacje sądzą o sposobie przeprowadzania konsultacji? 

Komunikacja oraz wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i 

kierunkach działań  

Z badania wynika, że tylko połowa ankietowanych organizacji regularnie otrzymuje od Urzędu 

informacje o działaniach dotyczących organizacji pozarządowych. Najczęściej są to informacje o 

konkursach grantowych dla NGO organizowanych przez Urząd oraz informacje o prowadzonych 

konsultacjach programów i strategii.  

Organizacje zapytane o to jakie informacje chciałyby otrzymywać od Urzędu w większości zaznaczały 

wszystkie dostępne opcje, co pokazuje, że istnieje duże zapotrzebowanie na informacje dotyczące  
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działań NGO wśród organizacji.  Najwięcej organizacji wyraziło zainteresowanie informacjami na 

temat wydarzeń organizowanych dla NGO oraz konkursów grantowych dla organizacji.  

Wykres 4. Zestawienie informacji, które organizacje otrzymują od Urzędu oraz informacji, które organizacje chciałyby 
otrzymywać. [N=23] 

 

 

Z powyższego wykresu wynika, że liczba organizacji, które otrzymują poszczególne informacje jest o 

wiele mniejsza od liczby organizacji zainteresowanych ich otrzymywaniem. Największa dysproporcja 

widoczna jest w przypadku informacji o wydarzeniach organizowanych dla NGO w Chrzanowie- tylko 

4 organizacje wskazały, że otrzymują takie informacje, natomiast aż 19 organizacji chciałoby je 

otrzymywać. Zaobserwowana dysproporcja wskazuje, że istnieje potrzeba zwiększenia liczby 

informacji wysyłanych przez Urząd do organizacji oraz lepszego ich dostosowania do potrzeb 

organizacji. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że organizacje najczęściej kontaktują się z Urzędem 

bezpośrednio, rzadziej drogą mailową lub telefonicznie. Kilka organizacji wyraziło w ankiecie 

potrzebę, aby więcej spraw było załatwianych drogą mailową/elektronicznie i nie wymagało 

osobistego stawiania się w Urzędzie. W trakcie spotkania również postulowano, aby komunikacja 

przebiegała różnymi kanałami, aby umożliwić dostęp do informacji różnym grupom odbiorców. 

Istotnym elementem komunikacji Urzędu z organizacjami jest strona internetowa. Na stronie 

internetowej UM Chrzanów istnieje zakładka dla organizacji pozarządowych. Z danych uzyskanych w 

ankiecie wynika, że mniej niż połowa organizacji (48%) korzysta z zakładki.  Organizacje, które z 

zakładki korzystają poproszono o ocenę różnych aspektów zakładki na pięciostopniowej skali, gdzie 1 

oznaczało ocenę najniższą a 5 ocenę najwyższą. Wyniki zaprezentowano na wykresie 5. 



 

 

7 
 

 

Wykres 5. Ocena zakładki dla Organizacji Pozarządowych na stronie Urzędu pod różnymi względami. [N=23] 

 

Organizacje, które korzystają z zakładki oceniają ją w większości dobrze. W ocenach wszystkich 

aspektów zakładki dominują oceny dobre lub bardzo dobre, natomiast oceny negatywne zostały 

przyznane tylko przez jedną lub dwie organizacje. Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na niewielką 

liczbę osób udzielających odpowiedzi na to pytanie, różnice w liczebnościach poszczególnych ocen są 

bardzo niewielkie i trudno w związku z tym wyciągać, na podstawie uzyskanych wyników, 

jednoznaczne wnioski.  

Temat strony internetowej był także poruszony w trakcie spotkania. Uczestnicy spotkania zgodzili się, 

że obecna strona Urzędu jest lepsza od poprzedniej jednak nadal wymaga usprawnienia.  Z inicjatywy 

Burmistrza zostaną podjęte działania mające na celu udoskonalenie funkcjonalności oraz graficznego 

wyglądu strony oraz zaktualizowanie jej zawartości. 

To w jaki sposób przebiega komunikacja między Urzędem a organizacjami w dużej mierze zależy od 

osoby, która w Urzędzie odpowiada za współpracę z NGO. Z ankiety wynika, że tylko połowa 

organizacji wie, kto w Urzędzie pełni taką funkcję, co oznacza, że pozostała część nie wie z kim 

kontaktować się w Urzędzie w sprawach związanych z NGO. Jest to czynnik, który może mieć 

znacząco negatywny wpływ na jakość komunikacji między Urzędem a organizacjami. Aby współpraca 

mogła przebiegać sprawnie organizacje powinny wiedzieć z kim mają się kontaktować w Urzędzie. Co 

więcej, w idealnych warunkach, powinien istnieć stały system relacji miedzy osobą odpowiedzialna za 

współpracę Urzędu z NGO a organizacjami pozarządowymi umożliwiający sprawny przepływ 

informacji. 

Osoby, które znają osobę odpowiedzialną za współpracę z NGO w UM Chrzanów oceniają jej 

działalność bardzo dobrze lub dobrze. Jednak w komentarzach pojawiły się różne nazwiska osób, co 

dodatkowo wskazuje, że dla organizacji nie jest jasne, kto w Urzędzie zajmuje się współpracą z 

NGO. Mając na uwadze dalszy rozwój współpracy między Urzędem a organizacjami warto byłoby 

rozważyć powołanie oddzielnego stanowiska koordynatora/pełnomocnika ds. współpracy z NGO, 

którego działalność skupiałaby się jedynie na budowaniu i rozwijaniu współpracy z chrzanowskimi 

organizacjami pozarządowymi. 
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Wykres 6. Jak Pani/Pan ocenia działalność osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za współpracę z NGO? [N=11] 

 

Organizacje dokonując oceny działalności osoby odpowiedzialnej za współpracę z NGO miały 

możliwość skomentowania swojej oceny oraz wskazania co w kontakcie z tą osobą ułatwia, a co 

utrudnia im współpracę.  Organizacje chwaliły kompetencje, profesjonalizm, otwartość i życzliwość 

pracowników UM Chrzanów, ale jednocześnie wskazywały, że „co chwile zmieniają się osoby”, a 

„pracownicy UM, szczególnie z Biura Promocji, obciążani są zbyt dużą liczbą obowiązków”. Jedna z 

organizacji napisała w komentarzu, że „nie ma dialogu i zainteresowania”. 

Ogólnie komunikacja Urzędu z organizacjami została oceniona w ankiecie bardzo dobrze. Prawie 70% 

organizacji wskazało, że komunikacja z Urzędem przebiega dobrze lub bardzo dobrze.  

Wykres 7. Patrząc całościowo na sposób w jaki Urząd Miejski w Chrzanowie komunikuje się z Państwa organizacją jak 
Pani/Pan ocenia tę komunikację? [N=23] 

  

 

Również organizacje obecne na spotkaniu podkreślały, że otrzymują informacje od Urzędu- zarówno 

drogą mailową jak i telefonicznie. Wskazywano, że obecny system rozpowszechniania informacji nie 

jest idealny, ale działa w miarę dobrze.  

 

Mimo dość pozytywnej oceny komunikacji z Urzędem wiele organizacji widzi potrzebę usprawnienia 

obecnego sposobu komunikacji. Wybrane pomysły organizacji zebrano w poniższej tabeli. 
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Kwestia poprawy komunikacji Urzędu Miejskiego z organizacjami była także dyskutowana w trakcie 

spotkania.  

Przedstawiciele organizacji zgłosili potrzebę lepszego dopasowania obecnych  kanałów komunikacji, 

stosowanych przez Urząd, do potrzeb różnych organizacji, tak aby informacje docierały do 

wszystkich. Sugerowano, aby Urząd stosował różne kanały komunikacji- zarówno elektroniczne takie 

jak: email, komunikaty na stronie internetowej lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, 

jak i tradycyjne takie jak: gazeta czy też informacje wysyłane pocztą lub przekazywane telefonicznie. 

Wskazywano, że nie wszystkie organizacje korzystają z komputerów. Sugerowano, aby przeprowadzić 

badanie potrzeb oraz możliwości w zakresie odbioru informacji wśród organizacji senioralnych.  

Przedstawiciele samorządu również wyrazili potrzebę usprawnienia obecnego systemu komunikacji -

nie tylko między Urzędem a organizacjami, ale także między Urzędem, organizacjami a mieszkańcami 

Chrzanowa. Burmistrz podkreślał, że z perspektywy dalszego rozwoju współpracy Urzędu z 

organizacjami pozarządowymi nie tylko ważne jest aby usprawnić system wysyłania informacji, ale 

także system pozyskiwania informacji od organizacji. Burmistrz zadeklarował, ze w najbliższym czasie 

zostanie przeprowadzone badanie, którego celem będzie zebranie podstawowych, aktualnych 

informacji o działaniach prowadzonych przez chrzanowskie organizacje a następnie przedstawienie 

tych informacji w atrakcyjnej formie mieszkańcom na stronie internetowej. 

Kolejnym pomysłem na usprawnienie komunikacji między Urzędem a organizacjami, zgłoszonym na 

spotkaniu, był pomysł aby za całość komunikacji z organizacjami był odpowiedzialny jeden wydział w 

Urzędzie.  Obecnie kwestią komunikacji – zarówno jeśli chodzi o wymianę informacji jak i działania 

promocyjne-  zajmują się różne wydziały Urzędu, co często utrudnia sprawną komunikację.  

 

 

 

 

 

 „Potrzebna jest informacja do kogo można iść po fachową poradę; kto, za co jest 

odpowiedzialny. Informacje powinny być dostarczane mailowo do organizacji. Potrzebne są 

spotkania dedykowane dla organizacji w celu konsultacji aktów prawnych, szkoleniowe z 

pracownikami/specjalistami z gminy.” 

„Stanowisko doradcy dla organizacji.” 

„1. Komunikacja przede wszystkim droga elektroniczną (komunikacja i konsultacje) 
2. Jedna osoba prowadząca dany projekt. Zorientowana i decyzyjna.” 

„Organizacja szkoleń, spotkań dla NGO.” (4 wskazania) 

 

 

Tabela 1. W jaki sposób, Pani/Pana zdaniem, można by poprawić komunikację UM w Chrzanowie z organizacjami, aby 
współpraca przebiegała lepiej/sprawniej? [N=12] 
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Konsultowanie strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz 

najważniejszych dokumentów i aktów prawnych 

Z danych uzyskanych w ankiecie wynika, że w konsultacjach strategii i programów realizacji polityk 

publicznych organizowanych przez Urząd Miejski w Chrzanowie uczestniczyła, w ciągu ostatnich 3 lat, 

mniej niż 1/3 ankietowanych organizacji.   

 

Wykres 8. Czy przedstawiciele Pani/Pana organizacji uczestniczyli w ciągu ostatnich 3 lat w konsultacjach 
programów/strategii opracowywanych przez Urząd? [N=23] 

 

Organizacje biorące udział w konsultacjach pozytywnie oceniły sposób ich przeprowadzania - 86% z 

nich wskazało, że konsultacje są przeprowadzane dobrze lub bardzo dobrze a tylko 1 organizacja 

udzieliła odpowiedzi neutralnej- ani dobrze ani źle. Z komentarzy wynika, że konsultacje są 

przeprowadzane „sprawnie”, „dobrze”, „jasno”.  

Wykres 9. Jak Państwo oceniają sposób przeprowadzania konsultacji? [N=7] 
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Z ankiety wynika, że organizacje nie uczestniczą w konsultacjach głównie dlatego, że o nich nie 

wiedzą lub nie są na nie zapraszane. Jedna z organizacji wskazała nawet, że nie słyszała, aby w 

gminie były prowadzone konsultacje.  

Wykres 10. Dlaczego przedstawiciele Pani/Pana organizacji nie uczestniczyli w konsultacjach? [N=13; pytanie 
wielokrotnego wyboru]  

 

Dane z ankiety potwierdzają opinie wyrażone w trakcie spotkania. Przedstawiciele organizacji oraz 

przedstawiciele Urzędu wskazywali, że konsultacje były jak dotąd przeprowadzane w formie pisemnej 

oraz elektronicznej. Informacje o konsultacjach były zamieszczane na stronie internetowej i można 

było pisemnie zgłaszać uwagi. Natomiast konsultacje w formie spotkań nie były prowadzone. 

Większość organizacji obecnych na spotkaniu wskazała, że nie otrzymywała zaproszeń do udziału w 

konsultacjach. Jest to obszar współpracy wymagający wprowadzenia znaczących zmian. Z 

przeprowadzonego badania wynika, że organizacje są chętne do udziału w konsultacjach programów, 

strategii oraz uchwał a najbardziej preferowaną formą przeprowadzania konsultacji są spotkania. 

Kilka organizacji wyraziło potrzebę, aby niezależnie od spotkań można było zgłaszać uwagi do 

konsultowanych dokumentów drogą mailową.  

W oparciu o uzyskane dane można stwierdzić, że istnieje potrzeba rozbudowania obecnego sposobu 

przeprowadzania konsultacji społecznych przez Urząd Miejski w Chrzanowie, a w szczególności: 

 wprowadzenia konsultacji w formie spotkań, 

 zapraszania do udziału w konsultacjach przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

 dopasowania godzin konsultacji do możliwości organizacji pozarządowych. 

 
Przy okazji dyskusji na temat konsultacji społecznych pojawił się także pomysł, aby przeprowadzić 

szeroki proces konsultacji Rocznego Programu Współpracy Urzędu Miejskiego w Chrzanowie z 

organizacjami pozarządowymi, którego celem byłoby wspólne wypracowanie  (zweryfikowanie 

istniejących oraz ewentualne określenie nowych) głównych założeń Programu. Z przeprowadzonej 
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dyskusji wynikało, że Roczny Program Współpracy nie był zmieniany od wielu lat i wymaga 

aktualizacji.  

 

Ogólna ocena współpracy przy tworzeniu polityk publicznych 

Przeprowadzone badanie pozwoliło zidentyfikować kilka problemów we współpracy organizacji z 

Urzędem przy tworzeniu polityk publicznych: 

1. Problem z systemem informowania organizacji o działaniach Urzędu dotyczących NGO: 

Tylko połowa ankietowanych organizacji otrzymuje regularnie informacje od Urzędu o 

działaniach dotyczących organizacji pozarządowych. Niewiele organizacji wie o tym jakie 

istnieją możliwości współpracy z Urzędem. Organizacje chciałyby otrzymywać od Urzędu 

więcej informacji niż obecnie. 

2. Organizacje nie widzą kto w Urzędzie odpowiada za współpracę z NGO, a te organizacje, 

które wskazują, że wiedzą kim ta osoba jest podają różne nazwiska. Istnieje potrzeba 

utworzenia  oddzielnego stanowiska koordynatora/pełnomocnika ds. współpracy z NGO. 

3. Niski poziom udziału organizacji w konsultacjach społecznych- mniej niż 1/3 organizacji 

uczestniczy w konsultacjach programów i strategii. Głównym powodem nieuczestniczenia w 

konsultacjach jest brak wiedzy o tym, że konsultacje są prowadzone, co wskazuje na 

problem w komunikowaniu informacji pomiędzy Urzędem a organizacjami. Brak konsultacji 

społecznych w formie spotkań. 

Podstawą rozwoju współpracy między Urzędem a organizacjami jest dobra komunikacja. Aby dalsza 

współpraca mogła rozwijać się sprawnie powinny zostać podjęte działania mające na celu 

rozwiązanie powyżej wymienionych problemów i w efekcie usprawnienie komunikacji. 

Rekomendacje w tym zakresie przedstawiono na końcu raportu. 

Współpraca przy realizacji polityk publicznych 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji polityk publicznych 

odbywa się zazwyczaj w formie współpracy finansowej czyli zlecania przez Urząd realizacji zadań 

publicznych organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert lub w trybie art. 19a. 

Współpraca finansowa  

Obraz współpracy finansowej chrzanowskich organizacji z Urzędem Miasta, który wyłania się z 

przeprowadzonego badania nie jest zbyt pozytywny. Z uzyskanych danych wynika, że jedynie połowa 

ankietowanych organizacji współpracuje w formie finansowej z UM w Chrzanowie. Z kolei te 

organizacje, które biorą udział w otwartych konkursach ofert w większości (70%) nie znają kryteriów 

oceny projektów. Co więcej  2 z 3 organizacji, które znają kryteria oceny wniosków są zdania, że 

wymagają one zmiany. 

Organizacje, które nie podejmują współpracy finansowej z Urzędem zapytaliśmy o powody braku 

współpracy. Odpowiedzi organizacji prezentuje poniższy wykres. 
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Wykres 11. Powody niepodejmowania współpracy z UM w Chrzanowie przez organizacje.    
[N=10]

 

Połowa organizacji wskazała, że nie realizuje zadań na zlecenie Urzędu ponieważ nie wie, że jest taka 

możliwość. Ponownie pojawia się tutaj problem będący konsekwencją braku sprawnego systemu 

informowania organizacji o działaniach Urzędu. Jedna z organizacji podała następujący powód 

niepodejmowania współpracy finansowej z Urzędem:  

„Wydział spraw społecznych każdorazowo informował nas o braku środków na realizację zadań, więc 

uznawaliśmy za daremne pisanie wniosków.(…) Brak zrozumienia ze strony urzędu i burmistrza dla 

działalności społecznej jest dużą barierą w rozwoju organizacji społecznych i współpracy pomiędzy 

społecznikami, a lokalnym samorządem.” 

Należy jednak zaznaczyć, że organizacje, które podejmują współpracę finansową z Urzędem w 

większości oceniają ją dobrze (wykres 12).  

Wykres 12. Patrząc na całość doświadczeń Pani/Pana organizacji we współpracy z UM w Chrzanowie przy realizacji 
projektów w ramach konkursów ofert jak Pani/Pan ocenia tę współpracę? [N=10] 
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Również procedury konkursowe dotyczące realizacji zadań publicznych zostały ocenione przez 

organizacje,  biorące udział w konkursach, dobrze lub bardzo dobrze.  

Wykres 13. Jak Pani/Pan ocenia istniejące procedury konkursowe dotyczące realizacji zadań publicznych? [N=10] 

 

W części ankiety dotyczącej współpracy finansowej zapytaliśmy organizacje o ich opinię na temat 

różnych dodatkowych form współpracy finansowej takich jak: pożyczki, poręczenia, dofinansowanie 

wkładu własnego, czy też sprzedaż Urzędowi usług, produktów organizacji. 

Z uzyskanych danych wynika, że wśród organizacji istnieje potencjał do rozwoju tego typu 

współpracy finansowej. 65% ankietowanych organizacji chciałoby skorzystać ze wsparcia Urzędu w 

postaci pożyczek, poręczeń lub dofinansowania wkładu własnego, a 30% jest zainteresowana 

sprzedażą swoich usług lub produktów Urzędowi. Szczegółowe wyniki zaprezentowano na wykresach 

14 i 15. Należy zwrócić uwagę, że w obu przypadkach stosunkowo wiele organizacji zaznaczyło 

odpowiedź „nie wiem”, co może pośrednio wskazywać na otwarty stosunek organizacji do tematu. 

Świadczą o tym również zamieszczone komentarze: 

„To zależy na czym to ma polegać.” 
„Muszę to przeanalizować czy jest warte uwagi” 

„Prosimy o szkolenie w tej formie.” 
„Musimy przeanalizować możliwości.” 

 

Wykres 14. Czy chcieliby Państwo skorzystać ze wsparcia finansowego UM w Chrzanowie w postaci pożyczek, poręczeń 
finansowych lub dofinansowania wkładu własnego dla organizacji, gdyby była taka możliwość? [N=23] 
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Wykres 15. Czy Pani/Pana organizacja byłaby zainteresowana współpracą z UM w Chrzanowie w formie sprzedaży 
usług/produktów? 

 

Z dyskusji na temat współpracy finansowej przeprowadzonej w trakcie spotkania z organizacjami i 

przedstawicielami Urzędu wynikało, że wiele kwestii dotyczących współpracy finansowej wymaga 

zmiany lub doprecyzowania. Problematyczny jest zarówno istniejący podział środków jak i kryteria ich 

przyznawania. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że potrzebne jest spotkanie dotyczące współpracy 

finansowej, w trakcie którego omówione zostałyby wszystkie problematyczne wątki. Zasady 

współpracy finansowej powinny zostać doprecyzowane również w Rocznym Programie Współpracy. 

Przedstawiciele Urzędu wskazywali także, że istnieją duże problemy z rozliczeniami projektów 

realizowanych na zlecenie Urzędu przez organizacje pozarządowe  w ramach otwartych konkursów 

ofert. Wskazywano na potrzebę organizacji szkoleń dla NGO w celu podniesienia poziomu realizacji 

zadań publicznych. W trakcie spotkania Burmistrz poprosił organizacje o otwartość na współpracę w 

tym zakresie.  

Ogólna ocena współpracy przy realizacji polityk publicznych 

Z przeprowadzonego badania wynika, że współpraca Urzędu Miejskiego w Chrzanowie z 

organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji polityk publicznych wymaga usprawnienia 

szczególnie w obszarze informowania o podstawowych zasadach i kryteriach realizacji zadań 

publicznych. Wiele kwestii dotyczących realizacji zadań publicznych takich jak kryteria podziału 

środków, kryteria oceny projektów czy tez zasad poprawnego rozliczania projektów jest dla 

organizacji niejasnych. Istnieje potrzeba podjęcia przez Urząd działań informacyjno- edukacyjnych 

mających na celu zwiększenie poziomu wiedzy organizacji na temat realizacji polityk publicznych. 

Jednocześnie istotne wydaje się zaproszenie organizacji do dyskusji nad obecnymi zasadami  realizacji 

polityk publicznych oraz do wspólnego wypracowania ich nowej wersji.  Może to w znaczący sposób 

przełożyć się na zwiększenie udziału organizacji w procesie realizacji zadań publicznych.  
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Tworzenie infrastruktury współpracy czyli warunków do aktywności 

społecznej 

Ostatni, trzeci obszar modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi dotyczy 

budowania infrastruktury współpracy czyli tworzenia warunków do społecznej aktywności. Jest to 

bardzo ważny element współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, gdyż to właśnie 

poprzez działania podejmowane w tym obszarze możliwe jest zwiększenie zaangażowania 

mieszkańców i organizacji w działania prowadzone w dwóch pozostałych obszarach. Im lepsza 

infrastruktura współpracy tym sprawniej przebiega zarówno tworzenie polityk publicznych jak i 

realizacja zadań publicznych samorządu we współpracy z organizacjami.  

Jak wskazują autorzy modelu: „współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

współtworzenia polityk publicznych oraz realizacji zadań publicznych wymaga stworzenia 

odpowiednich warunków – warunków sprzyjających społecznej aktywności, ułatwiających 

mieszkańcom podejmowanie inicjatyw obywatelskich i tworzenie organizacji pozarządowych, 

wyrażanie swojej opinii, podejmowanie się realizacji zadań i usług publicznych oraz uczestnictwo w 

zarządzaniu rozwojem lokalnym.” 

Zgodnie z założeniami modelu współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu 

warunków do aktywności społecznej obejmuje między innymi: 

1) wspieranie organizacji w prowadzonych przez nie działaniach 

2) wspieranie integracji sektora organizacji pozarządowych 

Wspieranie organizacji w prowadzonych przez nie działaniach  

Samorządy wspierają organizacje w prowadzonych przez nie działaniach w różnych formach np. 

poprzez użyczanie lokali, udzielanie patronatu, lub działania szkoleniowo-edukacyjne. Zazwyczaj ta 

forma współpracy jest określana mianem współpracy pozafinansowej, ponieważ w większości 

udzielane wsparcie jest niefinansowe. 

 Organizacje biorące udział w ankiecie zapytano z jakich form współpracy pozafinansowej korzystali. 

Wyniki ankiety zaprezentowano na wykresie 16. 

Prawie 40% ankietowanych organizacji nie korzysta z żadnej formy wsparcia pozafinansowego  

Urzędu Miejskiego w Chrzanowie. Głównymi powodami niepodejmowania współpracy 

pozafinansowej przez organizacje są: brak wiedzy, że jest taka możliwość (7 wskazań), brak wiedzy, 

jak skorzystać z takiego wsparcia (7 wskazań) oraz brak potrzeby (5 wskazań). Jedna z organizacji 

podała następujące uzasadnienie braku współpracy: 

 „Nie było takiej potrzeby, ponieważ gmina nie daje takich możliwości ... szukaliśmy różnych form 

współpracy, kończyły się na obietnicach burmistrza lub na komentarzach w stylu "nie da się". 

Pozafinansowe formy w Chrzanowie sprowadzają się do tego, że trzeba przyjechać do urzędu, 

zapłacić za bilet w parkomacie i zmarnować czas. Smutne to jest ... konflikt interesów i brak dobrej 

woli, w tym zdecydowanie bryluje chrzanowska władza.” 
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Organizacje, które wskazały, że współpracowały z Urzędem w formie pozafinansowej, najczęściej 

korzystały ze wsparcia Urzędu w promocji działań organizacji oraz ze wsparcia lokalowego.  

Wykres 16. Czy Pani/Pana organizacja korzystała z niefinansowego wsparcia Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w 
zakresie: 

 

Najmniej organizacji korzystało ze wsparcia Urzędu w zakresie szkoleń lub doradztwa.  Z ankiety 

jednak wynika, że aż 96% organizacji jest zainteresowanych udziałem w szkoleniach. Istnieje zatem 

widoczna dysproporcja między wysokim poziomem zainteresowania organizacji szkoleniami a  niskim 

poziomem udziału w szkoleniach. Na podstawie danych uzyskanych w badaniu trudno jest jednak 

wnioskować o przyczynach tego zjawiska. Problemem może być niewystarczająca lub 

nieodpowiednia oferta szkoleniowa Urzędu, lub też nieskuteczna promocja szkoleń. Warto byłoby 

tutaj wykonać dodatkowe badania.  

Z ankiety wynika, że organizacje w największym stopniu zainteresowane są szkoleniami z 

przygotowania wniosków grantowych, źródeł finansowania, rozliczania projektów oraz księgowości. 

Wskazuje to na duże znaczenie kwestii związanych z finansowaniem działalności NGO wśród 

chrzanowskich organizacji. Pełne zestawienie preferencji szkoleniowych organizacji, biorących udział 

w ankiecie, podsumowuje  wykres 17. 
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Wykres 17. Preferencje szkoleniowe organizacji [N=23] 

 

W porównaniu z pozostałymi formami współpracy ocenianymi w ankiecie współpraca pozafinansowa 

została oceniona stosunkowo najgorzej. Pojawiło się tutaj trochę więcej ocen negatywnych oraz 

neutralnych „ani dobrze ani źle” oraz „trudno powiedzieć”. 

Wykres 17. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki UM w Chrzanowie udziela wsparcia pozafinansowego organizacjom? 
[N=23] 
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Opinie ankietowanych organizacji na temat współpracy pozafinansowej są podzielone.  Z komentarzy 

wynika, że część organizacji ma dobre doświadczenia we współpracy z Urzędem, natomiast część 

napotyka trudności we współpracy w tym obszarze.  

 

Komentarze pozytywne Komentarze negatywne 

Urząd Miasta, a szczególnie dział promocji 
chętnie współpracuje. Przekazuje oraz wspiera 
materiałami promocyjnymi miasta oraz 
projektuje inne materiały dla samej organizacji. 

Nie było problemów. 

Konstruktywna pomoc. 

To co nas interesowało otrzymaliśmy. 

Urząd Miejski w Chrzanowie sprawnie udziela 
wsparcia organizacjom w zakresie udostępniania 
sprzętów, pomieszczeń itp. 

W kwestii wsparcia niefinansowego nie było 
nigdy żadnych problemów z przedstawicielami 
UM w Chrzanowie. 

Informacja dociera tylko do wybranych. 
 

Na nasze wnioski i prośby nikt nie odpowiada. 

Jak ocenić coś, co nie funkcjonuje w 
rzeczywistości. To jest czysta fikcja działająca 
jedynie na papierze. 

Nie znamy tematu. 

 

 

Organizacje, biorące udział w ankiecie, zapytane o to w jaki sposób można by poprawić współpracę 

pozafinansową z Urzędem Miejskim w Chrzanowie miały wiele sugestii, które dla celów analitycznych 

pogrupowaliśmy w trzy główne kategorie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pojawiły się tutaj ponownie sugestie dotyczące głównie systemu komunikacji Urzędu z organizacjami 

– zwiększenia liczby informacji, usprawnienia systemu informowania, powołania odrębnego 

stanowiska ds. współpracy z NGO oraz zwiększenia liczby spotkań i szkoleń dla organizacji.  

O współpracę pozafinansową zapytaliśmy także organizacje uczestniczące w spotkaniu. Jednym z 

ważniejszych problemów, które pojawiły się w trakcie dyskusji był problem dostępności lokali 

użyczanych przez Urząd organizacjom oraz występujących między organizacjami różnic w opłatach za 

użytkowanie tych miejsc. Wiele organizacji zgłosiło, że nie ma stałej siedziby a w związku z tym  

CO NALEŻAŁOBY POPRAWIĆ, ABY WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA PRZEBIEGAŁA 

SPRAWNIEJ? 

 Zwiększyć liczbę informacji o dostępnych możliwościach wsparcia. Usprawnić 

system informowania (6 wskazań) 

 Utworzyć odrębne stanowisko dla osoby odpowiedzialnej za współpracę z NGO i 

wspieranie NGO (5 wskazań) 

 Organizować więcej szkoleń dla  organizacji i spotkań informacyjnych (4 wskazania)  
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potrzebuje miejsca na spotkania swoich członków lub Zarządu. Obecnie organizacje korzystają 

głównie z przestrzeni Biblioteki Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Jednak 

jak podkreślają przedstawiciele organizacji – dostępne opcje lokalowe nie zaspokajają potrzeb 

organizacji w wystarczającym stopniu. Problemem jest także wysokość opłat za wynajem lokali. Dla 

wielu organizacji kwoty najmu, nawet na preferencyjnych warunkach, są zbyt wysokie. 

Przedstawiciele organizacji sugerowali, aby rozszerzyć ofertę wsparcia lokalowego dla organizacji 

oraz doprowadzić do ustalenia równych dla wszystkich zasad wynajmu/użytkowania lokali 

miejskich. Przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych zgodzili się, że konieczne jest 

wspólne wypracowanie nowych zasad polityki udostępniania lokali organizacjom. 

Wspieranie integracji sektora organizacji pozarządowych 

Zdecydowana większość organizacji uczestniczących w ankiecie wyraziła potrzebę utworzenia w 

Chrzanowie Centrum Organizacji Pozarządowych, którego celem byłoby wspieranie działalności 

organizacji oraz sieciowanie i integrowanie środowiska NGO. Zdaniem prawie wszystkich 

ankietowanych organizacji takie Centrum jest potrzebne w Chrzanowie. Również organizacje obecne 

na spotkaniu opowiedziały się za utworzeniem Centrum Organizacji Pozarządowych. Wspólnie z 

Burmistrzem i przedstawicielami samorządu wstępnie ustalono, że działania w kierunku utworzenia 

Centrum zostaną podjęte w najbliższym czasie. 

 

Wykres 18. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan, aby w Chrzanowie działało Centrum Organizacji Pozarządowych? 
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Wykres 19. W jakim stopniu takie Centrum jest, Pani/Pana zdaniem, potrzebne w Chrzanowie? [N=23] 

 

 

Ogólna ocena istniejącej infrastruktury współpracy 

Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że Urząd Miejski w Chrzanowie prowadzi 

działania wspierające rozwój organizacji pozarządowych, jednak stosunkowo niewiele organizacji z 

nich korzysta. Problemem jest nieskuteczny system informowania o istniejących możliwościach 

współpracy pozafinansowej, ale także brak jasno określonych, dostosowanych do potrzeb organizacji 

zasad tej współpracy. Badanie pozwoliło zidentyfikować następujące potrzeby organizacji w zakresie 

wsparcia ich rozwoju oraz integracji przez Urząd: 

1) potrzeba lepszego informowania o istniejących możliwościach współpracy pozafinansowej z 

Urzędem 

2) potrzeba wsparcia lokalowego – opracowania zasad nowej polityki lokalowej Urzędu 

3) potrzeba rozbudowania istniejącej oferty szkoleniowej dla organizacji 

4) potrzeba utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych w Chrzanowie 

5) potrzeba organizacji spotkań informacyjnych/integracyjnych  oraz branżowych  

Główne wnioski i rekomendacje 

Na podstawie przeprowadzonego badania można wnioskować, że organizacje pozarządowe są 

otwarte na współpracę z Urzędem i chcą ją rozwijać natomiast napotykają wiele barier 

utrudniających tę współpracę. Podstawowym problemem jest niezbyt dobrze działający system 

informowania organizacji o działaniach Urzędu dotyczących NGO oraz brak oddzielnego stanowiska 

pełnomocnika/koordynatora ds. współpracy z NGO, który czuwałby nad sprawnym przepływem 

informacji oraz byłby odpowiedzialny za budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji współpracy z 

organizacjami. Słabym ogniwem współpracy są konsultacje społeczne – obszar ten wymaga 

usprawnienia oraz wprowadzenia nowych systemowych rozwiązań. Istotną kwestią jest także  

wypracowanie nowej wersji Rocznego Program Współpracy- rewizja istniejących zasad i dopasowanie 

ich do aktualnych potrzeb i oczekiwań obu stron współpracy. Z badania wynika, że organizacje 

potrzebują wsparcia Urzędu  w różnych obszarach szczególnie w zakresie wsparcia lokalowego oraz w 

kwestii pozyskiwania funduszy na prowadzone przez siebie działania- chodzi tutaj o wsparcie w 

pisaniu wniosków, zewnętrznych źródłach finansowania działań oraz rozliczania projektów. Ważną 
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potrzebą, która wybrzmiała w ankiecie oraz na spotkaniu jest potrzeba utworzenia Centrum 

Organizacji Pozarządowych w Chrzanowie. Organizacje opowiedziały się także za wprowadzeniem 

funduszu wkładów własnych oraz innych dodatkowych form finansowego wsparcia organizacji w 

pozyskiwaniu zewnętrznych środków typu pożyczki czy poręczenia. Z badania wynika również, że 

istnieje potencjał rozwoju współpracy z organizacjami w zakresie sprzedaży usług/produktów. 

Wszystkie rekomendacje dotyczące poszczególnych obszarów współpracy zaprezentowano poniżej. 

Rekomendacje w zakresie współpracy przy tworzeniu polityk publicznych 

 usprawnienie systemu wymiany informacji między Urzędem a organizacjami a w tym:  

 powołanie oddzielnego stanowiska/zespołu ds. współpracy z NGO, którego działalność 

skupiałaby się jedynie na budowaniu i rozwijaniu współpracy z chrzanowskimi 

organizacjami pozarządowymi. 

 powołanie oddzielnego stanowiska /zespołu w UM Chrzanów do spraw współpracy z 

NGO, którego  zadaniem byłoby zarządzanie systemem komunikacji z NGO 

 wprowadzenie zróżnicowanych kanałów informowania organizacji przez Urząd, 

dopasowanych do potrzeb i możliwości organizacji, 

 rozpoznanie możliwości oraz potrzeb komunikacyjnych organizacji, 

 przeprowadzenia ankiety wśród organizacji, której celem będzie zebranie aktualnych 

informacji na temat działań chrzanowskich organizacji a następnie rozpowszechnienie 

ich w atrakcyjnej formie za pomocą strony internetowej, 

 usprawnienie oraz zmodernizowanie strony internetowej Urzędu, 

 zaktualizowanie bazy teleadresowej organizacji. 

 

 usprawnienie sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych  

 zapraszanie organizacji do udziału w konsultacjach w oparciu o zaktualizowana bazę       

adresową NGO,  

 dostosowanie godzin konsultacji do możliwości organizacji 

  zorganizowanie oraz przeprowadzenie szerokiego procesu konsultacyjnego z 

organizacjami pozarządowymi dotyczącego Rocznego Programu Współpracy, którego 

celem będzie wspólne wypracowanie nowej wersji Programu 

Rekomendacje w zakresie współpracy przy realizacji polityk publicznych 

 zorganizowanie spotkania dotyczącego podstawowych zasad współpracy finansowej 

Urzędu Miasta z NGO (procedur konkursowych, kryteriów podziału środków, kryteriów 

oceny projektów) 
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 wprowadzenie dodatkowych możliwości współpracy finansowej takich jak pożyczki, 

poręczenia finansowe oraz fundusz wkładów własnych czy zakup usług/produktów od 

organizacji 

 organizacja szkoleń dla NGO z zasad realizacji zadań publicznych, w celu podniesienia 

poziomu jakości ich realizacji. 

Rekomendacje w zakresie tworzenia infrastruktury współpracy 

 opracowanie zasad nowej polityki wsparcia lokalowego dla organizacji pozarządowych we 

współpracy z NGO; zorganizowanie spotkania na ten temat z organizacjami 

pozarządowymi, 

 utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Chrzanowie 

 rozszerzenie oferty szkoleniowej dla organizacji 

 częstsze organizowanie spotkań informacyjnych oraz integracyjnych dla organizacji 

 

 


