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Wstęp 

Raport stanowi podsumowanie wyników badania jakości współpracy Starostwa Powiatowego w 

Oświęcimiu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu oświęcimskiego. 

Badanie zostało zrealizowane w ramach programu MOWES1 przez Fundację Biuro Inicjatyw 

Społecznych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu. Celem badania było 

poznanie opinii organizacji na temat obecnego stanu współpracy oraz zidentyfikowanie tych 

obszarów współpracy, które działają dobrze oraz tych, które wymagają usprawnienia. Badanie 

zostało zrealizowane w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono ankietę wśród 

organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu. W drugim etapie odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami organizacji pozarządowych, w trakcie którego dyskutowano kwestie związane ze 

współpracą.  

Z danych uzyskanych od Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wynika, że w powiecie oświęcimskim 

zarejestrowanych jest około 400 organizacji, z czego około 45 w sposób powtarzalny współpracuje ze 

Starostwem. W badaniu ankietowym wzięło udział 41 organizacji pozarządowych, co stanowi prawie 

90% organizacji regularnie współpracujących ze Starostwem. Ankieta była przeprowadzona w lutym 

2019r.  

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbyło się 13 marca 2019r. w siedzibie 

Fundacji Miasto Pracownia. W spotkaniu wzięło udział łącznie 31 osób: 24 przedstawicieli organizacji 

oraz 5  przedstawicieli Starostwa. Spotkanie prowadziły dwie osoby z Fundacji Biuro Inicjatyw 

Społecznych.  

Koncepcja badania została oparta na 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.” 2 

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. Prezentowany w poniższym raporcie obraz współpracy organizacji 

pozarządowych ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu jest odzwierciedleniem głosu i 

doświadczeń organizacji, które wzięły udział w badaniu, a nie wszystkich organizacji 

współpracujących z samorządem w powiecie.  

 

                                                           
1 MOWES- Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
2 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 badaniu 

Wśród 41 organizacji, które wypełniły ankietę najwięcej było organizacji działających w obszarze 

sportu, edukacji oraz kultury i sztuki. 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. [N3=41].      
Pytanie wielokrotnego wyboru. 

 

Prawie połowa organizacji uczestniczących w ankiecie (46%) to organizacje z długim stażem, 

działające w powiecie oświęcimskim od ponad 10 lat i kontaktujące się ze Starostwem często. 

Wykres 2. Jak długo działa Pani/Pana organizacja?[N=41] 

 
 
 

                                                           
3 Jako N na wykresach i w tabelach przedstawiono liczbę organizacji, które w ankiecie odpowiedziały na 
analizowane pytanie. 
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Wykres 3. Jak często w tym czasie mieli Państwo kontakt z Urzędem?[N=41] 

 

Zasięg działalności ankietowanych organizacji jest w większości lokalny- większość działa głównie na 

terenie gminy i powiatu. Stosunkowo wiele organizacji wskazało, że zasięg ich działalności jest  

ogólnokrajowy lub międzynarodowy.  

Wykres 4.  Jaki jest zasięg działania Pani/Pana organizacji? [N=41] 
  Pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi. 

 

W spotkaniu z przedstawicielami organizacji wzięli udział lokalni aktywiści - przedstawiciele lokalnych 

stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych o różnym profilu, posiadający doświadczenie we 

współpracy ze Starostwem Powiatowym.  

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 samorząd, czyli określenie: 
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1. Czy i w jakim stopniu organizacje i samorząd wzajemnie informują się o planach, zamierzeniach 

i kierunkach działań? Jak wygląda komunikacja między Starostwem Powiatowym 

a organizacjami pozarządowymi i jak jest przez organizacje oceniana? 

2. Czy 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  

Na podstawie zgromadzonych informacji można stwierdzić, że opinia organizacji na temat 

komunikacji ze Starostwem Powiatowym jest dość pozytywna. Organizacje uczestniczące w badaniu 

bardzo dobrze oceniają  komunikację z pracownikami Starostwa, natomiast mają zastrzeżenia co do 

sposobu funkcjonowania samego sytemu wymiany informacji. Zdaniem organizacji usprawnienia 

wymaga strona internetowa Starostwa, komunikacja mailowa oraz ogólnie system informowania 

organizacji o sprawach ich dotyczących. Zarówno w ankiecie jak i na spotkaniu organizacje 

wskazywały, że obecnie Starostwo informuje organizacje o przeprowadzanych konkursach i innych 

działaniach skierowanych do organizacji głównie poprzez tablice ogłoszeniowe. Informacje są również 

zamieszczane na stronie Starostwa oraz na stronie biuletynu informacji publicznej jednak są one – 

według organizacji - trudne do odnalezienia. Sugerowano, aby usprawnić funkcjonalność zakładki dla 

organizacji pozarządowych na stronie Starostwa oraz umożliwić organizacjom dostęp do 

publikowania na niej własnych treści. Zdaniem organizacji na stronie powinno być dostępnych więcej 

informacji np. baza organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu w podziale na obszary 

działalności, spis dostępnych form współpracy ze Starostwem, kontakty do osób zajmujących się 

współpracą z NGO w Starostwie, kalendarz wydarzeń NGO lub ogłoszenia dotyczące nadchodzących 

wydarzeń dla organizacji czy też informacje o konkursach dla NGO. Biorąc jednak pod uwagę, że 

zarządzanie kalendarzem wydarzeń organizacji w całym powiecie oświęcimskim mogłoby być zbyt 

dużym przedsięwzięciem część organizacji zaproponowała, aby utworzyć grupę na 

www.facebook.com gdzie organizacje same mogłyby zamieszczać informacje o swoich wydarzeniach 

bez angażowania w ten proces pracowników Starostwa. Grupa ta miałaby służyć wymianie 

informacji, nawiązywaniu współpracy między organizacjami oraz ogólnie komunikacji między 

organizacjami. Kilka organizacji wskazało w badaniu, że maile wysyłane do Starostwa pozostają 

często bez odpowiedzi i zgłosiło potrzebę poprawy komunikacji mailowej oraz zwiększenia jej roli w 

kontaktach ze Starostwem.  

Przedstawiciele organizacji podkreślali, że aby komunikacja przebiegała sprawniej Starostwo powinno 

stosować różne kanały informowania tak, aby informacje docierały  do różnych grup odbiorców.   

Organizacje wskazywały także, że dobrze by było gdyby w Starostwie była jedna osoba do kontaktów 

z młodymi organizacjami – udzielająca podstawowych informacji na temat możliwości współpracy ze 

Starostwem oraz innymi organizacjami pozarządowymi w powiecie. Informacja o wsparciu 

informacyjnym dla młodych NGO powinna być zamieszczona na stronie internetowej Starostwa.  
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Osobnym problemem jest kwestia gromadzenia przez Starostwo informacji o działaniach organizacji, 

z którymi współpracuje. Z informacji uzyskanych od organizacji wynika, że obecnie Starostwo nie 

zbiera informacji od organizacji na temat ich działań. W opinii większości organizacji takie działania 

byłyby pożyteczne dla dalszego rozwoju współpracy między Starostwem a organizacjami jednak 

potrzebny jest tutaj jasny komunikat ze strony Starostwa, że na tego typu informacje jest 

zapotrzebowanie. Organizacje wskazywały, że chętnie będą informować Starostwo o swoich 

działaniach.  

Ogólna ocena sposobu w jaki Starostwo informuje organizacje o swoich planach jest dobra. Oceny 

dobre i bardzo dobre stanowiły ponad 70% wszystkich odpowiedzi. 

Wykres 5. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Starostwo informuje organizacje o swoich planach i 
działaniach? [N=41] 

 

 

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

osoby, która w samorządzie odpowiada za współpracę z NGO. Z ankiety wynika, że ponad 80% 

ankietowanych organizacji wie, które osoby w Starostwie odpowiadają za współpracę z NGO. 

Organizacje, które znają te osoby oceniają ich działalność w większości pozytywnie. Należy tutaj 

zaznaczyć, że w ocenach dominowały oceny najwyższe – bardzo dobre. Również uczestnicy spotkań 

zgodnie podkreślali, że dobrze im się współpracuje z pracownikami Starostwa oraz, że otrzymują od 

nich duże wsparcie. Z kolei zdaniem organizacji uczestniczących w spotkaniu – potrzebny jest 

pełnomocnik ds. współpracy z NGO, który całościowo mógłby odpowiadać za komunikację z III 

sektorem, konsultacje, wspieranie powstawania nowych organizacji i sieciowanie istniejących.  
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Wykres 6. Jak Pani/Pan ocenia działalność osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za współpracę z NGO?[N=33] 

 

 

Na przebieg współpracy znaczący wpływ ma także to w jaki sposób partnerzy współpracy postrzegają 

siebie nawzajem- dlatego jednym z celów badania było sprawdzenie jaka jest opinia organizacji na 

temat podejścia do współpracy zarówno pracowników Starostwa jak i samych organizacji.  

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że organizacje w większości pozytywnie oceniają podejście do 

współpracy zarówno pracowników Starostwa jak i lokalnych organizacji. Najlepiej jednak oceniają 

nastawienie do współpracy swojej własnej organizacji. Szczegółowe wyniki ankiety dotyczące tej 

kwestii przedstawiono na wykresach 7-9.   

Wykres 7. Jak ocenia Pani/Pan podejście pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu do współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy Starostwa.. [N=41] 
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Zdaniem zdecydowanej większośći ankietowanych organizacji pracownicy Starostwa są chętni do 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz traktują organizacje w parterski sposób (odpowiedzi 

„tak”, „raczej tak” stanowiły 95% wszystkich odpowiedzi). Należy zaznaczyć, że w większości 

organizacje zaznaczały tutaj odpowiedzi ”zdecydowanie tak”, co wskazuje na jednoznacznie 

pozytywną ocenę stosunku pracowników Starostwa do współpracy. Nieco mniej organizacji wskazało, 

że pracownicy Starostwa są otwarci na pomysły organizacji (83% odpoweidzi), w równy sposób 

traktują wszystkie organizacje(70% odpowiedzi) oraz stosują jasne i przejrzyste zasady w działaniu 

(70% odpowiedzi). Jednak nadal w znaczącym stopniu oceny pozytywne stanowiły większość 

odpowiedzi. W przypadku równego traktowania organizacji dwie organizacje zaznaczyły odpowiedz 

„zdecydowanie nie”, co pokazuje, że ten aspekt podejścia pracowników do współpracy u niektórych 

organizacji budzi zastrzeżenia. 

Wykres 8. Patrząc ogólnie na środowisko organizacji pozarządowych w powiecie proszę wskazać czy 
Pani/Pana zdaniem lokalne organizacje..[N=41] 

 

 

Wykres 9. Jak ocenia Pani/Pan podejście swojej organizacji do współpracy ze Starostwem Powiatowym i 
innymi organizacjami. Czy Pani/Pana organizacja... [N=41] 
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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 organizowanych 

przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu uczestniczyło w ciągu ostatnich 2 lat tylko 20% 

ankietowanych organizacji.  Spośród organizacji biorących udział w spotkaniu tylko jedna brała udział 

w konsultacjach.  

W oparciu o zgromadzone dane trudno jednoznacznie stwierdzić jaka jest przyczyna tak niskiego 

udziału organizacji w konsultacjach społecznych. Z informacji uzyskanych w trakcie spotkania wynika, 

że konsultacje społeczne strategii i programów były prowadzone głównie w formie pisemnej, ale 

organizacje nie zgłaszały żadnych uwag. Przy tworzeniu Rocznego Programu Współpracy został 

powołany Komitet Doradczy złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zostało 

zorganizowane spotkanie konsultacyjne z członkami Komitetu. Konsultacje innych programów nie 

były prowadzone w formie tego typu spotkań. Obecnie Starostwo nie wysyła do organizacji zaproszeń 

do udziału w konsultacjach. Informacje o konsultacjach są zamieszczane na stronie oraz tablicach 

Starostwa. 

Organizacje uczestniczące w spotkaniu jako główny powód braku zaangażowania w procesy 

konsultacyjne wskazały brak wiedzy oraz brak wiary w skuteczność konsultacji. Jak to określił jeden z 

uczestników spotkania: „nie wiemy jak, ani co możemy zmienić.” Postulowano, aby zorganizować 

spotkanie dotyczące konsultacji, w trakcie którego przedstawiciele organizacji mogliby się dowiedzieć 

jakie dokumenty są konsultowane w ciągu roku oraz jaki realnie mogą mieć wpływ na ich kształt (co 

może być zmieniane i w jakim stopniu). Wskazywano również, że organizacja konsultacji w formie 

spotkań oraz zapraszanie organizacji drogą mailową na konkretne spotkania konsultacyjne mogłyby 

podnieść frekwencje w konsultacjach. 

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć udziału w konsultacjach Rocznego Programu Współpracy 

Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z organizacjami pozarządowymi. Ustalono, że tego typu 

spotkanie powinno zostać zorganizowane jesienią przed  zatwierdzeniem budżetu Starostwa, tak aby 

można było wprowadzić ewentualne zmiany.  

Organizacje opowiedziały się także za utworzeniem Rady Działalności Pożytku Publicznego, która 

byłaby w Starostwie głosem organizacji pozarządowych. 

Mimo niskiej frekwencji organizacje biorące udział w ankiecie w większości pozytywnie oceniły 

sposób, w jaki Starostwo organizuje konsultacje społeczne. Tylko 5 osób zaznaczyło odpowiedź „nie 

wiem”, a 11 osób wskazało ocenę średnią.  
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Wykres 10. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Starostwo Powiatowe organizuje konsultacje społeczne 
programów, strategii oraz ważniejszych dokumentów? [N=41] 

 

Skuteczności konsultacji została stosunkowo gorzej oceniona niż sam sposób ich organizacji. Pojawiło 

się tutaj zdecydowanie więcej odpowiedzi „nie wiem”, mniej ocen bardzo dobrych i dobrych. Jednak 

nadal oceny pozytywne znacząco dominowały nad negatywnymi. 

Wykres 12. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Starostwo Powiatowe uwzględnia opinie organizacji zgłaszane 
na konsultacjach społecznych? [N=41] 
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Współpraca przy realizacji polityk publicznych 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji polityk publicznych 

odbywa się w formie współpracy finansowej oraz współpracy pozafinansowej. Dane dotyczące obu 

form współpracy zostaną przedstawione w osobnych podrozdziałach. 

Współpraca finansowa  

Współpraca finansowa polega na zlecaniu przez samorząd realizacji zadań publicznych organizacjom 

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

Z danych Starostwa wynika, że na współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi Starostwo 

Powiatowe w Oświęcimiu przeznacza rocznie średnio około 300 tys. zł. Rocznie podpisywanych jest 

średnio 27 umów na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że mniej niż połowa ankietowanych organizacji (46%) 

startowała w ciągu ostatnich 2 lat w otwartych konkursach ofert, a 38% otrzymało dotację na 

realizację projektu.  

Fakt, że niewielki odsetek organizacji podejmuje współpracę finansową ze Starostwem, nie wynika 

jednak z braku zainteresowania organizacji tego typu współpracą. Wręcz przeciwnie - 

zainteresowanie organizacji realizacją zadań publicznych we współpracy ze Starostwem wydaje się 

być dość duże. Organizacje uczestniczące w spotkaniu wskazywały, że chciałyby podjąć współpracę 

finansową ze Starostwem, jednak środki obecnie przeznaczane na współpracę z organizacjami są zbyt 

małe. Zdaniem organizacji gdyby środki zostały zwiększone, więcej organizacji startowałoby w 

konkursach.  

Drugim problemem wskazanym przez organizacje w przypadku współpracy finansowej ze 

Starostwem była kwestia podziału środków oraz tematów konkursów, które zdaniem organizacji nie 

są dostosowane do potrzeb organizacji. Wskazywano, że potrzeby finansowe zgłaszane przez 

organizacje nie były dotychczas uwzględniane przez Starostwo. Zdaniem organizacji potrzebne jest 

spotkanie, które dotyczyłoby kwestii podziału środków oraz weryfikacji tematów otwartych 

konkursów ofert ogłaszanych przez Starostwo.  

Część organizacji wskazywała także, że problemem jest dostęp do informacji o konkursach. 

Organizacje nie mają czasu, aby ciągle monitorować informacje pojawiające się na stronie lub 

tablicach Starostwa. Wskazywano także, że informacje o konkursach podawane są w lakoniczny i 

mało przystępny sposób, a uzyskanie szczegółowych informacji na temat każdego ogłaszanego 

konkursu wymaga od nich dodatkowego wysiłku i czasu. Organizacje sugerowały, aby Starostwo 

usprawniło sposób informowania o konkursach (bardziej przystępna forma ogłoszenia oraz 

informowanie organizacji o konkursach drogą mailową). 

Obraz współpracy finansowej wyłaniający się z uwag zgłaszanych przez organizacje w trakcie 

spotkania nie znajduje odzwierciedlenia w ocenie sposobu organizacji otwartych konkursów ofert 

wyrażonej w ankiecie. 65% organizacji pozytywnie oceniło działania Starostwa w tym zakresie. Tylko  
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jedna organizacja zaznaczyła ocenę negatywną. Wszystkie oceny organizacji przedstawiono na 

poniższym wykresie. 

Wykres 11. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Starostwo Powiatowe przeprowadza otwarte konkursy ofert? 
[N=41] 

 

Przedstawiciele organizacji uczestniczący w badaniu w większości nie brali udziału w komisjach oceny 

wniosków konkursowych, jednak wiedzieli, że istnieje taka możliwość. 

W części ankiety dotyczącej współpracy finansowej zapytano  organizacje również o opinię na temat 

sposobu, w jaki Starostwo pomaga organizacjom w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Ocena 

w tym przypadku była bardziej umiarkowana, dominowały odpowiedzi „nie wiem” oraz oceny 

średnie, co może sugerować, że Starostwo nie prowadzi tego typu działań. 

Wykres 14. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Starostwo pomaga organizacjom w pozyskiwaniu 
zewnętrznego finansowania (dofinansowanie wkładów własnych, poręczenia finansowe)? [N=41] 
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Współpraca pozafinansowa  

Samorządy wspierają organizacje w realizacji zadań publicznych nie tylko w formie finansowej, ale 

także w różnych formach pozafinansowych np. poprzez użyczanie lokali, udzielanie patronatu, lub 

działania szkoleniowo-edukacyjne.  

Z ankiety wynika, że jedynie 17% organizacji korzysta z pozafinansowego wsparcia Starostwa 

Powiatowego w Oświęcimiu. Organizacje biorące udział w spotkaniach wskazywały, że nie wiedzą 

jakie mają możliwości współpracy pozafinansowej ze Starostwem. Część organizacji korzystała ze 

wsparcia pracowników Starostwa w zakresie pisania/rozliczania wniosków. Jeśli chodzi o doradztwo 

specjalistyczne- organizacje wskazywały, że nie mają jasności w kwestii, kto w Starostwie udziela 

porad prawnych lub porad z zakresu księgowości. Podkreślano, że tego typu doradztwo jest 

potrzebne, a konkretna informacja o tym kto, na jakich zasadach i kiedy go udziela powinna być 

dostępna na stronie w zakładce dla NGO. Część organizacji wyraziła także chęć udziału w różnego 

typu szkoleniach dla organizacji np. szkoleniu dotyczącym  RODO, nowych zasad realizacji zadań 

publicznych lub też innych zmian w  regulacjach prawnych istotnych z punktu widzenia NGO.   

Postulowano także, aby rozszerzyć obecny zakres wsparcia dla młodych organizacji. Zdaniem 

uczestników spotkania informacja o możliwości uzyskania przez młode organizacje wsparcia ze strony   

Starostwa powinna być zamieszczona na stronie Starostwa wraz z bezpośrednim kontaktem do 

osoby, która takiego wsparcia będzie udzielać. 

Przedstawiciele organizacji uczestniczący w spotkaniu zgłosili, że nie wiedzą jakie mają możliwości 

korzystania z zasobów Starostwa Powiatowego takich jak sprzęt czy lokale. Sugerowano, aby 

utworzyć spis lokali oraz sprzętów Starostwa dostępnych dla organizacji oraz określić zasady 

korzystania z nich. Zdaniem organizacji warto byłoby także stworzyć publiczny system zarządzania 

informacją o udostępnianych zasobach (informujący o tym kto i kiedy korzysta z danego 

sprzętu/lokalu).  

Stosunek ankietowanych organizacji do współpracy pozafinansowej ze Starostwem Powiatowym 

można określić jako umiarkowanie pozytywny lub neutralny. Najwięcej wystąpiło odpowiedzi „nie 

wiem” oraz ocen dobrych i umiarkowanych, co wskazuje na brak wiedzy na temat tego obszaru 

współpracy u dużej części ankietowanych organizacji.  

Wykres 12. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Starostwo udziela wsparcia niefinansowego organizacjom 
pozarządowym? [N=41] 
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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.  

Na infrastrukturę współpracy składają się między innymi różnego typu działania samorządu mające 

na celu wsparcie rozwoju organizacji oraz integrację środowiska pozarządowego.  

Celem tej części badania było sprawdzenie jakie jest zapotrzebowanie organizacji na tego typu 

działania Starostwa. Chcieliśmy się także dowiedzieć jak organizacje oceniają dotychczasowe 

działania samorządu w  tym zakresie.  

Z uzyskanych danych wynika, że istnieje dość duże zapotrzebowanie organizacji na działania 

Starostwa mające na celu integrację organizacji pozarządowych. Organizacje uczestniczące w 

spotkaniu wskazywały, że nie znają się nawzajem i nie wiedzą z kim mogą w powiecie nawiązać 

współpracę. Starostwo organizuje co roku piknik, w trakcie którego organizacje mają możliwość 

prezentacji swoich działań. Piknik jest dobrze oceniany przez organizacje, jednak, zdaniem niektórych 

organizacji, nie do końca daje możliwość lepszego poznania się i nawiązania współpracy.  

Istnieje potrzeba zorganizowania odgórnych działań sieciujących, które nie tylko pozwoliłyby 

organizacjom lepiej się poznać ale też umożliwiłyby wymianę informacji, kontaktów, wiedzy czy 

umiejętności.  Zdaniem organizacji rolę organizatora działań sieciujących mogłoby pełnić Starostwo- 

poprzez organizacje spotkań i wydarzeń integrujących, stworzenie aktualnej bazy organizacji w 

podziale na obszary działalności oraz zamieszczenie jej na stronie, pośredniczenie w tworzeniu 

partnerstw, udostępnianie miejsca na spotkania organizacji czy ogólnie tworzenie przestrzeni 

umożliwiającej nawiązywanie współpracy. 

Ogólna ocena współpracy 

Obraz współpracy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z organizacjami pozarządowymi jaki 

wyłania się z badania nie jest jednoznaczny. Organizacje biorące udział w ankiecie generalnie lepiej 

oceniły współpracę ze Starostwem od organizacji biorących udział w spotkaniach. Na podstawie 

zebranych danych można stwierdzić, że zarówno pracownicy Starostwa jak i przedstawiciele 

organizacji pozarządowych są chętni do współpracy oraz otwarci na działania mające na celu 

usprawnienie obecnego stanu współpracy i rozwiązanie istniejących problemów.  
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Głównymi problemami we współpracy zidentyfikowanymi dzięki badaniu są: 

 system informowania organizacji o działaniach Starostwa dotyczących NGO, 

 brak osoby koordynującej całościowo współpracę Starostwa z NGO (np. pełnomocnika ds. 

współpracy z NGO), 

 niski poziom udziału organizacji w konsultacjach społecznych, 

 niski poziom udziału organizacji w otwartych konkursach ofert, 

 niski odsetek organizacji korzystających ze wsparcia pozafinansowego Starostwa; 

 niski poziom integracji organizacji pozarządowych działających w powiecie. 

Na podstawie badania ankietowego oraz dyskusji przeprowadzonych w trakcie spotkania, 

opracowano rekomendacje, które stanowią podsumowanie rozwiązań powyższych problemów 

zaproponowanych przez organizacje. Wszystkie rekomendacje znajdują się na końcu raportu. 

Ważnym elementem badania było pytanie dotyczące oczekiwań organizacji jeśli chodzi o współpracę 

ze Starostwem Powiatowym w najbliższych latach. Pozwoliło ono uchwycić główne potrzeby 

organizacji dotyczące współpracy ze Starostwem. Pojawiło się tutaj dużo wpisów, co potwierdza 

wcześniej postawiony wniosek, że organizacje są chętne do współpracy i otwarte na jej rozwój. 

Najwięcej wskazań dotyczyło zwiększenia budżetu na współpracę z NGO. Stosunkowo wiele 

organizacji chciałoby, aby nic się nie zmieniło we współpracy. Dla części organizacji ważna jest także 

poprawa dostępu do informacji, zwiększenie liczby konkurów oraz wprowadzenie zamian w ich 

regulaminach. Wszystkie głosy organizacji zostały zaprezentowane poniżej.  

Jakie są oczekiwania organizacji jeśli chodzi o współpracę ze Starostwem Powiatowym w 

najbliższych latach? 

• Zwiększenie budżetu na współpracę z NGO – 9 wskazań  

• „Aby się nic nie zmieniło”- 4 wskazania 

• Łatwiejszy dostęp do informacji - 3 wskazania 

• Zapraszanie do spotkań i współorganizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń/imprez 

• Nowe regulaminy konkursów 

• Więcej konkursów 

• Mniej biurokracji 

• Poważna dyskusja na temat wspierania organizacji  

• Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych 

• Wsparcie w działaniach NGO 

• Starostwo bliżej ludzi, drogi albo przekazać gminom albo remontować a nie czekać na 

informacje od ludności, robić ścieżki rowerowe łączące gminy. 

• Szersze wspieranie inicjatyw na terenach wiejskich. 

• Pomoc organizacjom pozarządowym, nie tylko poprzez ogłaszane konkursy, ale także inna 

aktywna pomoc, zależna od potrzeb stowarzyszeń, słuchanie nas i aktywna pomoc. 
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• Realizacja powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym. 

stosowanie różnorodnych form współpracy z organizacjami, prowadzenie badań w zakresie 

rozszerzenia współpracy Starostwa z org. pozarządowymi. 

 

Ogólna ocena współpracy ze Starostwem wyrażona przez organizacje w ankiecie jest pozytywna. 

Zdecydowana większość organizacji oceniła współpracę ze Starostwem dobrze lub bardzo dobrze. 

Dominowały oceny najwyższe. Prawie nie wystąpiły oceny negatywne (tylko 1 ocena negatywna). 

Wykres 13. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan współpracę Pani/Pana organizacji ze Starostwem Powiatowym w 
Oświęcimiu na przestrzeni ostatnich 2 lat? [N=41] 

 

W ostatniej części ankiety organizacje zostały poproszone o wskazanie tego, co dobrze działa we 

współpracy z Urzędem, co stanowi problem lub barierę we współpracy  oraz co należałoby zmienić, 

aby współpraca przebiegała lepiej. Odpowiedzi organizacji przedstawiono poniżej. 

Co Pani/Pana zdaniem dobrze działa we współpracy ze Starostwem Powiatowym  w 

Oświęcimiu? 

Komunikacja (22 wskazania) kontakt osobisty, sposób kontaktu, sprawność udzielania 

informacji, strona internetowa, komunikacja mailowa, 

personel, miła i kompetentna obsługa, chęć współpracy, 

bezpośredni kontakt, otwartość na potrzeby organizacji, 

sympatyczni ludzie, otwartość na innych, otwartość na 

potrzeby NGO, łatwy i przyjazny kontakt, chęć udzielenia 

informacji oraz pomocy, traktowanie organizacji w  równy 

sposób 

Pikniki (3 wskazania)  

Jasne i przejrzyste zasady ogłaszanych 

konkursów ofert (1 wskazanie) 
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Co Pani/Pana zdaniem jest największą trudnością/barierą we współpracy ze Starostwem 

Powiatowym w Oświęcimiu?  

 Zbyt małe środki na współpracę z NGO  (8 wskazań) 

 Informowanie      (3 wskazania) 

 Formalności /biurokracja  (2 wskazania) 

 Brak parkingu                (1 wskazanie) 

 Godziny pracy (brak możliwości załatwienia spraw po 16)(1 wskazanie) 

 

„Powiat jest daleko (w świadomości), zgłaszane problemy e-mailowo nie są potwierdzane, że są 

przeczytane, wieczne kolejki w różnych sprawach, opłaty za każdy druczek (…).” 

 

Co należałoby poprawić/zmienić, aby współpraca przebiegała lepiej?  

 Zwiększyć środki finansowe na współpracę - 7 wskazań 

 Usprawnić komunikację (np. informacje o ogłoszonych konkurach wysyłać drogą 

mailową)  - 3 wskazania 

 Rozmowy indywidualne o pomysłach, zamiast samych papierowych projektów- 1 

wskazanie 

 Traktować zdanie organizacji jako priorytetowe- 1 wskazanie 

 Możliwość osobistych konsultacji-1 wskazanie 

 Konkretna, wyznaczona osoba do kontaktu-1 wskazanie 

Rekomendacje: 

W zakresie tworzenia polityk publicznych: 

 usprawnienie systemu wymiany informacji: usprawnienie strony internetowej oraz 

komunikacji mailowej, wykorzystanie mediów społecznościowych w celach komunikacyjno-

integracyjnych 

 utworzenie stanowiska pełnomocnika ds. współpracy z NGO 

  zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego konsultacji społecznych, mającego na 

celu wyjaśnienie przedstawicielom organizacji ogólnych zasad funkcjonowania konsultacji 

społecznych 

 organizowanie konsultacji społecznych w formie spotkań, zapraszanie organizacji do udziału 

w konsultacjach drogą mailową  

 organizowanie konsultacji dotyczących RPW przed tworzeniem planów finansowych 

Starostwa, atak aby było możliwe wprowadzenie zmian do budżetu przed jego 

zatwierdzeniem 

 utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego  
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W zakresie realizacji polityk publicznych: 

 zwiększenie środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi 

 zorganizowanie spotkania poświęconego współpracy finansowej: ustaleniu nowych zasad 

współpracy, podziału środków oraz lepszego dopasowania tematów otwartych konkursów 

ofert do potrzeb organizacji 

 zorganizowanie spotkania na temat możliwości realizacji projektów w ramach umów 

partnerskich 

 utworzenie spisu lokali oraz sprzętów dostępnych dla organizacji, zamieszczenie spisu na 

stronie 

 rozszerzenie zakresu wsparcia dla młodych organizacji, wyznaczenie osoby do kontaktu dla 

młodych organizacji  

W zakresie tworzenia infrastruktury współpracy: 

 organizowanie spotkań integracyjnych dla organizacji dedykowanych wyłącznie sieciowaniu i 

wymianie doświadczeń (organizowanych oddzielnie od np. konsultacjami, piknikiem, etc.) 

 stworzenie bazy organizacji w podziale na obszary działalności, zamieszczenie bazy na stronie 

 

 


