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Wstęp 

 

Raport stanowi podsumowanie wyników oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie gminy Niepołomice przeprowadzonego w lipcu, sierpniu i 

wrześniu 2018 roku przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych we współpracy z Urzędem Miasta i 

Gminy Niepołomice. Celem badania było poznanie opinii organizacji oraz przedstawicieli samorządu 

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 szacunkowych wynika, że w Niepołomicach aktywnie działa 98 organizacji, z czego  58 

podejmuje finansową współpracę z Urzędem Miasta. W badaniu ankietowym  wzięło udział 29 

organizacji pozarządowych, co stanowi 50% organizacji współpracujących z Urzędem.  

Spotkanie przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych odbyło się 25 września 2018r. 

w Laboratorium Aktywności Społecznej (LAS) w Niepołomicach i wzięło w nim udział 25 osób:  22 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, koordynatorka ds. współpracy z NGO z  Urzędu Miasta i 

Gminy Niepołomice oraz dwie osoby prowadzące spotkanie z ramienia Fundacji Biuro Inicjatyw 

Społecznych. 

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 na spotkaniu 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 Miasta i Gminy w Niepołomicach jest 

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

organizacji współpracujących z samorządem w gminie Niepołomice.  

 

                                                           
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.  



 

 

           

Charakterystyka organizacji pozarządowych, które wzięły udział w ankiecie 
 

Wśród 29 organizacji, które wypełniły ankietę najwięcej było organizacji działających w obszarze sportu 

oraz edukacji i wychowania. 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=29] 

 

Zdecydowana większość organizacji biorących udział w ankiecie posiada doświadczenie we współpracy 

z Urzędem Miasta i Gminy Niepołomice i regularnie współpracuje z Urzędem w różnych formach. 97% 

ankietowanych organizacji to organizacje, które w ciągu ostatnich 3 lat realizowały zadania na zlecenie 

urzędu. 55% organizacji wskazało, że uczestniczyło w konsultacjach programów i strategii 

organizowanych przez Urząd. 52% organizacji korzystało ze wsparcia lokalowego oraz wsparcia w 

promocji działań organizacji. Procentowy udział ankietowanych organizacji w poszczególnych formach 

współpracy zaprezentowano w poniższej tabeli. 

                                                           
2 Jako N na wykresach i w tabelach przedstawiono liczbę organizacji, które w ankiecie odpowiedziały na 
analizowane pytanie. 
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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 

włączenie 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 Miasta, czyli 

określenie: 

1. Czy i w jakim stopniu organizacje i Urząd Miasta 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? 

3. Czy i w jakim stopniu organizacje uczestniczą w procesach diagnozowania lokalnych problemów 

i wyzwań? 

 



 

 

           

 

Komunikacja oraz wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i 

kierunkach działań  

W ocenie organizacji biorących udział w badaniu system komunikacji między Urzędem a organizacjami 

pozarządowymi  w Niepołomicach działa sprawnie, głównie za sprawą koordynatorki do spraw 

współpracy z organizacjami, która dba o przepływ informacji miedzy organizacjami a Urzędem. 

Prawie wszystkie organizacje uczestniczące w ankiecie (97%) wskazały, że regularnie otrzymują od 

Urzędu informacje o działaniach dotyczących organizacji pozarządowych. Są to różnego typu 

informacje o wydarzeniach, szkoleniach dla NGO, konsultacjach, konkursach oraz działaniach  innych 

NGO. Organizacje zapytano także o to jakie informacje chciałyby otrzymywać.  Z uzyskanych danych 

wynika, że organizacje w mniej więcej równym stopniu zainteresowane są wszystkimi działaniami 

Urzędu związanymi z trzecim sektorem, jednak chciałyby otrzymywać więcej informacji na temat 

różnego typu konkursów grantowych dla organizacji.  

Wykres 2 Zestawienie informacji, które organizacje otrzymują od Urzędu oraz informacji, które organizacje chciałyby 
otrzymywać. [N=29] 

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że dominującym kanałem komunikacji między organizacjami a 

Urzędem jest email. Zarówno przedstawiciele organizacji uczestniczący w spotkaniu jak i ci, którzy 

wypełnili ankietę wskazali, że najwięcej informacji otrzymują drogą mailową. W ocenie badanych 

organizacji liczba otrzymywanych informacji jest wystarczająca oraz same informacje docierają z 

odpowiednim wyprzedzeniem. 

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

internetowej UMiG Niepołomice istnieje zakładka dla organizacji pozarządowych. Z danych uzyskanych 

w ankiecie wynika, że 69% organizacji regularnie korzysta z zakładki.  Organizacje te poproszono o 

ocenę różnych aspektów zakładki na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą a 5 

ocenę najwyższą. Wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie. 



 

 

           

 

Wykres 3. Ocena zakładki dla Organizacji Pozarządowych na stronie Urzędu pod różnymi względami. [N=29] 

 

Jak wynika z powyższego wykresu zakładka została oceniona przez zdecydowaną większość 

ankietowanych organizacji pozytywnie. W ocenach wszystkich aspektów zakładki dominowały oceny 

bardzo dobre i dobre, pojawiły się pojedyncze odpowiedzi środkowe – 3, natomiast nie wystąpiły oceny 

negatywne.  

Radykalnie odmienne zdanie na temat zakładki miały organizacje obecne na spotkaniu. W ich ocenie 

zakładka jest „nieużyteczna”, „nieaktualna”, „beznadziejna”, „źle zrobiona”, „nieczytelna” a w 

rezultacie „mało kto tam zagląda”. Jest to zatem kanał komunikacji, który wymaga usprawnienia. 

Zwracano jednak uwagę, że w związku z dobrze działającym systemem informowania drogą mailową 

niesprawna zakładka nie jest problematyczna, bo wszystkie ważne informacje i tak trafiają do 

organizacji.  

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

koordynatora ds. współpracy z NGO. Zapytaliśmy organizacje o opinię na temat działań  koordynatorki. 

Prawie wszystkie ankietowane organizacje pozytywnie oceniły jej działania. Przeważały oceny bardzo 

dobre. Jedna z organizacji oceniła pracę koordynatorki negatywnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

Wykres 4. Jak Pani/Pan ocenia działalność osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za współpracę z NGO? [N=28] 

 

Organizacje miały możliwość skomentowania swojej oceny oraz wskazania co w kontakcie z 

koordynatorką ułatwia, a co utrudnia im współpracę.  Chwalono głównie kompetencje koordynatorki, 

jej zaangażowanie oraz życzliwość i chęć pomocy a także łatwość kontaktu z koordynatorką.  Jedyny 

negatywny komentarz dotyczył raczej ogólnej oceny całości współpracy Urzędu z organizacjami niż 

samej koordynatorki: „Brakuje działań sieciujących NGO w gminie, nie są przekazywane informacje o 

konkursach dla NGO innych niż ogłaszane przez UMiG lub FIO ML. Brak pomysłu i inicjatywy na 

działania na rzecz NGO.”  Tym co ułatwia kontakt z koordynatkorką jest, zdaniem większości 

organizacji, jej otwartość, komunikatywność, dostępność, szybkość działania oraz przygotowanie 

merytoryczne.  Żadna z ankietowanych organizacji nie wskazała, aby coś w kontakcie z koordynatorką 

utrudniało współpracę.  

Ogólnie komunikacja Urzędu z organizacjami została oceniona w ankiecie bardzo dobrze. Ponad 75% 

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

Wykres 5. Patrząc całościowo na sposób w jaki Urząd Gminy i Miasta Niepołomice komunikuje się z Państwa organizacją 
jak Pani/Pan ocenia tę komunikację? [N=29] 
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Organizacje zapytane o to, co można by poprawić, aby komunikacja między Urzędem a organizacjami 

przebiegała lepiej w większości  nie zgłosiły sugestii usprawnień, ponieważ ich zdaniem obecnie 

komunikacja przebiega prawidłowo. Dwie organizacje wyraziły potrzebę poprawy dostępu do 

informacji, a dokładnie scentralizowania informacji w jednym miejscu oraz utworzenia grupy 

dyskusyjnej, która pozwoliłaby organizacjom kontaktować się między sobą. 

 

Konsultowanie strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz 

najważniejszych dokumentów i aktów prawnych 

W konsultacjach strategii i programów realizacji polityk publicznych organizowanych przez UMiG 

Niepołomice uczestniczyła w ciągu ostatnich 3 lat ponad połowa ankietowanych organizacji.   

Wykres 6. Czy przedstawiciele Pani/Pana organizacji uczestniczyli w ciągu ostatnich 3 lat w konsultacjach 
programów/strategii opracowywanych przez Urząd? [N=29] 

 

55%
21%

24% Tak

Nie

Nie wiem

„Łatwiejszy dostęp do informacji - tzn. scentralizowanie 

wiadomości w jednym miejscu.” 

„Grupa dyskusyjna - problemy, tematy które poruszają inne 

organizacje czasami mogą dotyczyć wszystkich organizacji a o 

nich czasami nie wiemy – przeoczyliśmy.” 



 

 

           

Organizacje biorące udział w konsultacjach pozytywnie oceniły sposób ich przeprowadzania. 87% 
organizacji wskazało, że konsultacje są przeprowadzane dobrze lub bardzo dobrze a tylko 2 organizacje 
udzieliły odpowiedzi neutralnej- ani dobrze ani źle.  

 

 

 

 

Wykres 7. Jak Państwo oceniają sposób przeprowadzania konsultacji? [N=16] 

 

Z komentarzy udzielonych w ankiecie wynika, że zdaniem organizacji konsultacje są przeprowadzane 

„sprawnie”, „rzeczowo i merytorycznie”, a prowadzące je osoby są „rzetelne i dobrze przygotowane.” 

Jedna z organizacji napisała, że „wyniki konsultacji w nieznacznym stopniu wpływają na decyzje, jednak 

widać poprawę, jest więcej konsultacji.” Pojawiła się również uwaga krytyczna dotycząca niskiego 

poziomu zaangażowania prowadzących. Głównym powodem nieuczestniczenia w konsultacjach był 

nieodpowiedni termin (4 z 6 wskazań). 

Diagnozowanie lokalnych problemów i wyzwań 

W przypadku współpracy samorządu i organizacji przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań 

w grę wchodzą dwa procesy. Z jednej strony proces przeprowadzania przez Urząd diagnoz lokalnych, 

w które włączane są organizacje – tutaj inicjatorem procesu diagnozowania jest samorząd.  Z drugiej 

strony proces inicjowany przez organizacje, w którym to organizacje zgłaszają Urzędowi 

zidentyfikowane wcześniej przez siebie problemy, aby podjąć współpracę przy ich rozwiązaniu. 

Organizacje pełnią tu rolę specjalisty w swojej dziedzinie i stanowią istotne źródło informacji dla 

Urzędu.  

Kwestia diagnozowania lokalnych problemów we współpracy z Urzędem była dyskutowana w trakcie 

spotkania z organizacjami.  Z przeprowadzonej dyskusji wynika, że przedstawiciele organizacji obecni 

na spotkaniu nie byli zapraszani do udziału w procesach diagnostycznych inicjowanych przez Urząd ani 

też w nich nie uczestniczyli. Większość organizacji nie prowadziła tego typu działań na własną rękę ani 

nie informowała Urzędu o zaobserwowanych problemach. Jeden z przedstawicieli organizacji zgłosił, 



 

 

           

że co roku przeprowadza ewaluację Budżetu Obywatelskiego i przekazuje jej wyniki przedstawicielom 

Urzędu.  

Na podstawie przeprowadzonej dyskusji można wnioskować, że wśród organizacji istnieje potencjał do 

rozwoju tego obszaru współpracy. Wyzwaniem jednak są ograniczone możliwości czasowe organizacji, 

stąd też ewentualne próby włączania organizacji w diagnozy problemów lokalnych musiałyby być 

dobrze przygotowane i dopasowane do możliwości czasowych organizacji. Ciekawym pomysłem, który 

pojawił się w trakcie spotkania był pomysł, aby utworzyć na stronie Urzędu bazę „know how”, w której 

zebrane zostałyby wszystkie diagnozy przeprowadzone zarówno przez Urząd jak i przez organizacje. W 

miejscu tym organizacje mogłyby także zgłaszać swoje potrzeby diagnostyczne oraz problemy, które 

wymagają zwiększonej uwagi Urzędu. 

Ogólna ocena współpracy przy tworzeniu polityk publicznych 

Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że w ocenie badanych organizacji 

współpraca organizacji i Urzędu przy tworzeniu polityk publicznych przebiega dość sprawnie. 

Organizacje uczestniczące w badaniu są zadowolone ze sposobu przeprowadzania konsultacji oraz 

tego, jak obecnie wygląda komunikacja z Urzędem. Istnieje także przestrzeń do rozwoju współpracy w 

zakresie wspólnego diagnozowania problemów lokalnych. 

Współpraca przy realizacji polityk publicznych 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań 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  

Jednym z ważniejszych problemów niepołomickich organizacji pozarządowych jest problem z 

pozyskiwaniem środków na działalność. Należy tutaj zaznaczyć, że problem ten nie jest specyficzny dla 

Niepołomic, ale jak wskazują ogólnopolskie badania trzeciego sektora3 należy do powszechnych 

problemów polskich organizacji pozarządowych. Większość organizacji biorących udział w badaniu 

realizuje projekty finansowane ze środków Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, jednak środki te są, 

często niewystarczające w stosunku do działań, które podejmują lub chcą podejmować na rzecz miasta 

i gminy. Zarówno w ankiecie jak i na spotkaniu organizacje zgłaszały zapotrzebowanie na pomoc w 

pozyskiwaniu finansowania z zewnętrznych źródeł. 

Sama współpraca finansowa z Urzędem jest oceniana przez organizacje dość dobrze. Zarówno 

organizacje uczestniczące w ankiecie jak i obecne na spotkaniu nie miały większych zastrzeżeń do 

współpracy finansowej z UMG Niepołomice. Większość organizacji zna kryteria oceny projektów i jest 

zdania, że nie wymagają one zmiany. Należy jednak zauważyć, że stosunkowo duża część 

                                                           
3 Badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon-Jawor „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w 
Polsce 2015” 

 



 

 

           

ankietowanych organizacji (34%) miała trudność w określeniu swojego zdania na temat kryteriów 

oceny projektów – co pośrednio wskazuje, że stanowisko organizacji w tej kwestii nie jest 

jednoznacznie określone.  

Wykres 8. Czy istniejące kryteria oceny wniosków wymagają zmiany? [N=29] 

 

Procedury konkursowe zostały ocenione przez ankietowane organizacje w większości dobrze lub 

bardzo dobrze. Organizacje uczestniczące w spotkaniu nie zgłosiły uwag w tym temacie.  

Wykres 9. Jak Pani/Pan ocenia istniejące procedury konkursowe dotyczące realizacji zadań publicznych? [N=29] 

W przypadku realizacji zadań publicznych w ramach trybu art. 19a od 2014 co roku wzrasta liczba 

zgłaszanych i realizowanych projektów, co spowodowane jest z jednej strony uproszczeniem wniosku 

a z drugiej akcjami promującymi tę formę współpracy inicjowanymi przez koordynatorkę ds. 

współpracy z NGO. Według danych Urzędu w 2018 roku podpisano 10 umów w ramach trybu 19a. 

Organizacje obecne na spotkaniu bardzo pozytywnie wyrażały się na temat tzw. małych grantów, 

jednak większość była zdania, by nie zwiększać puli środków na ten cel, kosztem środków 

przeznaczonych na konkursy ofert.  Sugerowano także, aby informacje o ilości dostępnych środków na 

małe granty były publikowane i aktualizowane co najmniej dwa razy w roku. 

 Jeśli chodzi o sam sposób podziału środków na realizacje zadań publicznych we współpracy z 

organizacjami pozarządowymi nie zgłoszono zastrzeżeń do obecnego podziału. 
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Organizacje biorące udział w ankiecie zapytano również o to w jakim obszarze obecnie nie są ogłaszane 

konkursy ofert a w jakim warto byłoby je wprowadzić.  Tylko dwie organizacje zgłosiły swoje 

propozycje: 

 

Organizacje uczestniczące w spotkaniu nie zgłosiły sugestii nowych obszarów, o które warto byłoby 

rozszerzyć obecną ofertę konkursową Urzędu. 

W ankiecie zapytano organizacje czy byłyby zainteresowane wsparciem finansowym Urzędu w postaci 

pożyczek, poręczeń finansowych lub dofinansowania wkładu własnego, gdyby była taka możliwość. 

65% ankietowanych organizacji wskazało, że chciałoby skorzystać z takiego wsparcia, a 21% zaznaczyło 

odpowiedź „nie wiem”. Oznacza to, że jedynie 14% organizacji nie jest zainteresowana tego typu 

współpracą. 

Wykres 10. Czy chcieliby Państwo skorzystać ze wsparcia finansowego UMG Niepołomice w postaci pożyczek, poręczeń 
finansowych lub dofinansowania wkładu własnego dla organizacji, gdyby była taka możliwość? [N=29] 

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że organizacje są zapraszane do udziału w komisjach oceny 

projektów jednak w nich nie uczestniczą, ponieważ zazwyczaj sami startują w konkursach.   

Organizacje uczestniczące w spotkaniu chwaliły aplikację do składania wniosków. Ich zdaniem 

wprowadzenie aplikacji ułatwiło proces składania ofert w konkursach. Kilka organizacji wskazało, że 

warto byłoby usprawnić działanie aplikacji, tak aby wyeliminować obecnie występujące powtórzenia.  

Ogólna ocena współpracy przy realizacji polityk publicznych 

Z zebranych danych wynika, że niepołomickie organizacje, uczestniczące w badaniu, pozytywnie 

oceniają współpracę finansową z Urzędem Miasta i Gminy 

„Klub sportowy - dofinansowania do organizacji obozów 
treningowych, na które w konkursie ogólnym raczej nie zwraca 

się uwagi - a to dość duże koszty - sugestia dodatkowego 
konkursu."

„Odrębne konkursy na promocję sportu (piłki nożnej) wśród 
dzieci w wieku przedszkolnym i podstawowym dla stow. non-

profit niepobierających ŻADNYCH opłat od adresatów zadania.”

65%

14%

21%

Tak

Nie

Nie wiem



 

 

           

Niepołomice. Zarówno organizacje uczestniczące w ankiecie jak i biorące udział w spotkaniu najczęściej 

oceniały współpracę finansową dobrze lub bardzo dobrze. Średnia ocen w przypadku organizacji 

uczestniczących w spotkaniu to 4,3 a w przypadku ankietowanych organizacji to 4,1.  W opinii 

organizacji kryteria oceny projektów  są w wystarczającym stopniu jawne i jasne a procedury 

konkursowe oraz podział środków nie wzbudza większych zastrzeżeń. Należy jednak zaznaczyć, że 

zapotrzebowanie organizacji na współpracę finansowa z Urzędem jest większe niż dostępne środki 

przeznaczone przez Urząd na współpracę.  Istnieje tutaj potencjał do rozwoju współpracy z Urzędem 

w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz nawiązywaniu partnerstw w celu wzmocnienia zasobów 

finansowych organizacji. 

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 w poniżej tabeli. 



 

 

           

 

Formy współpracy pozafinansowej % NGO 

korzystających 

ze wsparcia 

korzystanie ze wsparcia lokalowego 52% (15 z 29) 

korzystanie z wsparcia przy promocji działań organizacji 52% (15 z 29) 

wsparcie w zakresie szkoleń i doradztwa 45% (13 z 29) 

korzystanie ze wsparcia sprzętowego 38% (11 z 29) 

korzystanie ze wsparcia merytorycznego pracowników przy rozliczaniu 
projektów 

35% (10 z 29) 

 

 

Ponad połowa ankietowanych organizacji korzysta ze wsparcia lokalowego Urzędu oraz ze wsparcia w 

promocji działań organizacji.  

W ocenie organizacji uczestniczących w badaniu wsparcie lokalowe Urzędu jest wystarczające – 

organizacje mają wiele możliwości korzystania z lokali miejskich, a Urząd odpowiada na zgłaszane 

zapotrzebowanie w tym zakresie. Tym czego brakuje jest, zdaniem jednej z organizacji, 

ogólnodostępna baza lokali. Utworzenie takiej bazy mogłoby w jeszcze większym stopniu ułatwić 

organizacjom współpracę  z Urzędem w tym obszarze. 

Z kolei jeśli chodzi o wsparcie organizacji w promocji działań – tutaj organizacje zgłosiły potrzebę 

zwiększenia obecnego wsparcia Urzędu. Wskazywano, że w Gminie istnieje problem z przepływem 

informacji – główne źródło informacji o tym co dzieje się w mieście to Gazeta Niepołomicka, która 

informuje o przeszłych a nie przyszłych wydarzeniach. Zdaniem organizacji mieszkańcy Niepołomic nie 

wiedzą o tym, co się dzieje w mieście. Kilka organizacji wskazywało, że ma problem z dotarciem do 

odbiorców swoich działań i często boryka się z niską frekwencją na organizowanych wydarzeniach. 

Sugerowano, aby powstały miejskie tablice informacyjne w głównych punktach Niepołomic, których 

celem byłoby informowanie mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach miasta i działaniach 

organizacji pozarządowych skierowanych do mieszkańców. Pomocne, zdaniem organizacji, byłoby 

także wykorzystanie innych kanałów informacyjnych Urzędu do promocji działań organizacji 

pozarządowych.  

Z badania wynika, że 45% ankietowanych organizacji uczestniczy w szkoleniach i doradztwie 

organizowanym przez Urząd, a ponad 97% organizacji jest zainteresowana udziałem w szkoleniach 

organizowanych przez Urząd dla NGO.  

W ankiecie zapytano  organizacje o ich potrzeby szkoleniowe. Największym zainteresowaniem 

organizacji cieszyły się szkolenia z księgowości, źródeł finansowania NGO, fundraisingu oraz 

przygotowania i rozliczania projektów. Wskazuje to ponownie na duże znaczenie kwestii związanych z 

finansowaniem działalności NGO wśród niepołomickich organizacji. Pełne zestawienie szkoleniowych 

preferencji organizacji, biorących udział w ankiecie, podsumowuje  wykres 11. 



 

 

           

 

 

Wykres 11. Preferencje szkoleniowe organizacji [N=29] 

 

Ogólnie, w ocenie większości organizacji, biorących udział w ankiecie, współpraca pozafinansowa z 

UGM Niepołomice przebiega dobrze lub bardzo dobrze. W ocenach organizacji w ogóle nie pojawiły 

się oceny negatywne.  

Wykres 12. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki UMG Niepołomice udziela wsparcia pozafinansowego organizacjom? [N=29] 

 

Zarówno organizacje obecne na spotkaniu jak i biorące udział w ankiecie podkreślały, że otrzymują 

wsparcie od Urzędu zawsze, gdy tego potrzebują oraz, że mają poczucie, że „mogą liczyć na Gminę”. 

W ankiecie pojawiły się następujące komentarze: 



 

 

           

 

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

pozafinansową z Urzędem Miasta wskazały na potrzebę: 

 lepszego informowania organizacji o możliwościach współpracy pozafinansowej,  

 uruchomienia wolontariatu np. prawniczego dla organizacji. 

W większości jednak ankietowane organizacje nie zgłosiły propozycji usprawnienia współpracy w tym 

zakresie.  

Natomiast w trakcie spotkania zgłoszono kilka potrzeb w zakresie współpracy pozafinansowej z 

Urzędem. Wskazywano, że brakuje osoby, która wspierałaby organizacje w rozmowach z dużymi 

instytucjami oraz firmami. Organizacje potrzebują także wsparcia w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych- zarówno jeśli chodzi o wyszukiwanie konkursów jak i skuteczne pisanie wniosków. 

Obecnie otrzymywane wsparcie w tym zakresie jest, zdaniem organizacji, dobre jednak 

niewystarczające w stosunku do istniejących potrzeb. Uczestnicy spotkania sugerowali, że warto 

byłoby je rozszerzyć zwiększając liczbę pracowników zajmującymi się udzielaniem wsparcia 

organizacjom pozarządowym w Urzędzie, wprowadzając dodatkowe dyżury w godzinach 

popołudniowych dla organizacji, tworząc warunki do wzajemnej samopomocy czy wymiany 

doświadczeń w pozyskiwaniu funduszy między organizacjami. 

 

W Niepołomicach działa Laboratorium Aktywności Społecznej (LAS), którego celem jest  wspieranie 

rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz grup 

nieformalnych. Zapytaliśmy organizacje czy znają ofertę LASu oraz czy z niej korzystają. Z 

przeprowadzonej ankiety wynika, że połowa organizacji korzysta z oferty LASu, głównie wynajmując 

sale lub  biorąc udział w szkoleniach. Organizacje, które nie korzystają ze wsparcia LASu wskazały, że 

jest to spowodowane:  

 brakiem potrzeby (7 wskazań), 

 brakiem wiedzy, że jest taka możliwość (4 wskazania),  

 brakiem znajomości oferty LASu (2 wskazania) 

 brakiem czasu ( 1 wskazanie). 

Z uzyskanych w ankiecie danych wynika że, zdaniem ponad połowy ankietowanych organizacji, obecna 

oferta LASu odpowiada na potrzeby niepołomickich organizacji. Z kolei ponad 1/3 organizacji nie 

wyraziła swojego zdania na ten temat – co może pośrednio wskazywać na brak znajomości oferty LASu 

lub też trudność w ocenie potrzeb innych organizacji. 

 

"Można liczyć na Gminę."

"Zawsze możemy liczyć na wsparcie pozafinansowe ze strony 
UMiG Niepołomice"

"Jest ok. Słyszymy, ze inni mają gorzej. A u nas dosyć solidnie to 
wyglada."



 

 

           

Wykres 13. W jakim stopniu obecna oferta Laboratorium Aktywności Społecznej odpowiada, Pani/Pana zdaniem, na 
potrzeby niepołomickich organizacji? [N=26] 

 

O doświadczenia we współpracy z LASem oraz opinię na temat działalności LASu zapytaliśmy również 

organizacje obecne na spotkaniu. Z dyskusji wynikało, że większość organizacji korzysta z oferty LASu i 

ma dobre zdanie na jej temat. Organizacje były także zainteresowane rozszerzeniem obecnej oferty 

LASu- wprowadzeniem doradztwa dla organizacji z zakresu księgowości, porad prawnych, 

pozyskiwania środków, a także spotkań sieciujących, których celem byłaby integracja niepołomickiego 

środowiska NGO. 

Wspieranie integracji sektora organizacji pozarządowych 

Z uzyskanych danych wynika, że organizacje biorące udział w badaniu są zainteresowane spotkaniami 

integracyjno-sieciującymi i widzą potencjał do rozwoju własnych organizacji poprzez tego typu 

spotkania. Szczególnie jeśli celem spotkania byłoby nie tylko poznawanie się i nawiązywanie relacji, ale 

przede wszystkim wymiana doświadczeń, wiedzy, kontaktów, sposobów rozwiązywania codziennych 

problemów. Organizacje obecne na spotkaniu wyraziły potrzebę organizacji z ramienia Urzędu tego 

typu spotkań sieciujących.  

Rekomendacje  
 

 Zwiększenie wsparcia Urzędu w zakresie promocji działań organizacji wśród mieszkańców, 

wsparcie organizacji w procesie docierania do odbiorców działań (utworzenie tablic 

informacyjnych, promowanie działań organizacji za pośrednictwem kanałów Urzędu). 

 Wsparcie organizacji w kontaktach z dużymi instytucjami, pomoc w tworzeniu partnerstw z 

biznesem, nawiązywaniu i podtrzymywaniu dobrych relacji z dużymi korporacjami i 

instytucjami. 

 Rozszerzenie obecnej oferty LASu o dyżury doradcze w godzinach popołudniowych z zakresu 

księgowości, porad prawnych oraz pozyskiwania środków na działalność organizacji czy pisania 

projektów 
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 Usprawnienie zakładki dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu – 

regularne aktualizowanie informacji, stworzenie bazy dokumentów, zamieszczenie bazy 

dostępnych dla NGO lokali, bazy diagnoz oraz zapotrzebowania na diagnozy, umożliwienia 

NGO kontaktowania się między sobą za pośrednictwem strony. 

 Zwiększenie wsparcia Urzędu w zakresie integracji i sieciowania organizacji pozarządowych. 

Utworzenie grupy dyskusyjnej pozwalającej organizacjom kontaktować się ze sobą. 

Organizowanie spotkań sieciujących umożliwiających wymianę doświadczeń, wiedzy, 

kontaktów.  

 Usprawnienie aplikacji do składania wniosków w konkursach ofert (wyeliminowanie 

powtórzeń). 

 Publikowanie informacji na temat ilości dostępnych środków na realizacje projektów w ramach 

tzw. małych grantów co najmniej 2 razy w roku. 

 Wprowadzenie możliwości wsparcia finansowego Urzędu dla organizacji w postaci pożyczek, 

poręczeń finansowych i dofinansowania wkładów własnych. 

 Rozbudowanie oferty szkoleniowej Urzędu skierowanej do organizacji – szczególnie z zakresu 

księgowości, źródeł finansowania NGO, fundraisingu oraz przygotowania i rozliczania 

projektów. 


