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Wprowadzenie 

Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-

2018 (Program) to dokument określający fundamenty dla budowy systemu współpracy administracji 

samorządowej z organizacjami pozarządowymi. Określa ramy współpracy – jej zasady, cele, priorytety, 

formy, oraz modelowe standardy. Jest drugim programem o tym charakterze, przyjętym i wdrażanym 

w Gminie. Realizacja Programu przyczyniać się ma do zwiększenia udziału i zaangażowania organizacji 

pozarządowych w rozwój Krakowa i poprawę jakości życia jego mieszkańców i mieszkanek. To cel wciąż 

aktualny – zarówno przedstawiciele samorządu, jak i sektora pozarządowego chcą nadal 

współpracować, by zaangażowanie organizacji na rzecz miasta i jego społeczności rozwijać. 

Głównym celem badania ewaluacyjnego była weryfikacja realizacji założeń Programu oraz ocena 

jakości współpracy Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi. Ewaluacja jest, obok 

działań konsultacyjnych, elementem projektu służącego wypracowaniu celów i założeń do 

Wieloletniego Programu Współpracy na kolejne lata. Projekt został powierzony do Fundacji Biuro 

Inicjatyw Społecznych i Federacji Małopolska Pozarządowa w drodze otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków. 

Punktem odniesienia dla badań był model współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami 

samorządu terytorialnego stworzony w ramach projektu partnerskiego „Model współpracy. 

Wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy między organizacjami pozarządowymi i 

administracją publiczną” (Model). Wymienia on trzy płaszczyzny współpracy: 

1. Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych 

2. Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych 

3. Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do aktywności społecznej 

Płaszczyznom Modelu odpowiadają sformułowane w Programie cele szczegółowe: 

1. Rozwój dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą 

2. Wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych i poprawa efektywności realizacji zadań 

publicznych 

3. Rozwój sektora pozarządowego w Krakowie oraz poprawa jakości i innowacyjności działania 

Struktura niniejszego raportu odzwierciedla wymienione wyżej płaszczyzny, zawierając trzy, 

analogicznie nazwane, rozdziały. Poprzedza je część zbierająca najważniejsze wnioski i rekomendacje 

płynące z badań, oraz opis zastosowanej metodologii. Raport zamykają rozdziały poświęcone ogólnej 

ocenie realizacji Programu, oraz ogólnej ocenie współpracy pomiędzy Gminą a organizacjami 

pozarządowymi. 

O współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi można mówić na dwa sposoby, zwracając 

uwagę na jej wymiar przedmiotowo-funkcjonalny, oraz formalny. Pierwszy ze sposobów jest główną 

osią konstrukcji Modelu, w którym trzem płaszczyznom współpracy przypisane są szczegółowe 

obszary. Należy zaznaczyć, że takie wyróżnienie rodzi pewne trudności analityczne, ponieważ w 

praktyce stosowane przez administrację rozwiązania służą współpracy w więcej, niż jednym obszarze, 

a niekiedy nawet w więcej, niż jednej płaszczyźnie. Przykładowo, prowadzenie portalu internetowego 

dedykowanego organizacjom pozarządowym może być traktowane jako element systemu ich 

wsparcia, infrastruktury współpracy, jednocześnie jednak służyć może wymianie informacji, która 
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przypisana jest do płaszczyzny tworzenia polityk publicznych. Fakt ten skutkować rozmyciem się celu i 

sensu określonego rozwiązania, co ma konsekwencje dla jego wdrażania, a co za tym idzie - oceny.  

Alternatywnym sposobem strukturalizacji współpracy jest jej podział ze względu na formy –finansowe 

i pozafinansowe. Takiego wyróżnienia dokonano również w Programie, w którym w obrębie pierwszej 

z form znajduje się zlecanie realizacji zadań publicznych w oparciu o różne tryby, oraz realizacja 

projektów partnerskich. W obrębie drugiej znajdują się wszystkie pozostałe obszary współpracy – od 

działalności ciał dialogu, przez wymianę informacji i promocję, po wsparcie infrastruktury współpracy 

i rozwoju organizacji. Formalna kategoryzacja stwarza ryzyko pominięcia niektórych zakresów 

przedmiotowych lub funkcji współpracy. Stać się tak może na przykład, gdy zlecenie organizacji 

realizacji zadania publicznego skupia się na wymiarze finansowym, a nie jest wykorzystywane do 

diagnozy lokalnych problemów (czyli wymiaru pozafinansowego). 

Przeprowadzone badania wykazały, że wskazane wyżej trudności stanowią wyzwanie dla myślenia o 

współpracy samorządu z trzecim sektorem, a także realizacji tej współpracy. Znajduje to 

odzwierciedlenie w zgromadzonym materiale badawczym, w którym szereg wątków przenika się i 

zazębia, podobnie jak doświadczenia i oceny formułowane przez respondentów. 

Synteza obydwu podejść, określenie płaszczyzn i obszarów współpracy, oraz przypisanie 

poszczególnym formom funkcji w ich kontekście w czytelny sposób, stanowić będzie istotne wyzwanie 

dla opracowania kolejnego Wieloletniego Programu Współpracy. Jednocześnie będzie miało kluczowe 

znaczenie dla łatwości jego wdrożenia, monitoringu i ewaluacji, a przede wszystkim – realizacji celów. 

W toku realizacji badań zgromadzono bardzo bogaty materiał i zidentyfikowano szereg wątków, 

mających istotne znaczenie dla współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. 

Zdając sobie sprawę z objętości raportu, zachęcamy do jego szczegółowej lektury. 
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Metodologia badań 

Przedmiotem przeprowadzonych badań, których wyniki przedstawia niniejszy raport, była ewaluacja 

wdrażania Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2015-2018. Ze względu na moment realizacji badania, tj. w trakcie wdrażania 

wyżej wymienionego Programu, miało ono charakter ewaluacji mid-term. Badanie służyć miało z jednej 

stronie ocenie zrealizowanych w okresie poddanym ewaluacji działań w obszarze współpracy GMK z 

organizacjami, z drugiej zaś dostarczyć informacji i rekomendacji będących podstawą opracowania 

programu współpracy na kolejne lata. 

Analitycznym i normatywnym punktem odniesienia dla badań był model współpracy organizacji 

pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego stworzony w ramach projektu partnerskiego 

„Model współpracy. Wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy między organizacjami 

pozarządowymi i administracją publiczną.”  

Ewaluacji poddano następujące płaszczyzny i obszary współpracy, wyróżnione w oparciu o model: 

1. Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych 

a. Diagnozowanie lokalnych problemów i wyzwań 

b. Wzajemnie informowanie o planach i kierunkach działań 

c. Tworzenia strategii i programów realizacji polityk publicznych 

d. Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych, oraz zasad realizacji innych 

przedsięwzięć 

e. Wdrażanie polityk publicznych 

f. Ocena realizacji polityk i programów publicznych 

2. Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych 

a. Współpraca w formie finansowej 

b. Współpraca w formie niefinansowej 

c. Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych 

3. Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do aktywności społecznej 

a. System wspierania organizacji i inicjatyw obywatelskich  

b. Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych 

c. Partnerstwo lokalne 

W ramach badania ewaluacyjnego wykorzystano następujące metody badawcze: 

 Analizę danych zastanych (Desk Research) 

 Badania jakościowe 

o Indywidualne wywiady pogłębione (In-Depth Interview - IDI) z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych, koordynatorami współpracy Urzędu Miasta Krakowa i 

decydentami odpowiadającymi za politykę społeczną Urzędu Miasta Krakowa 

o Zogniskowany wywiad grupowy (Focus Group Interview - FGI) z przedstawicielami 

Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Komisji Dialogu Obywatelskiego 

 Internetowe badanie ankietowe (Computer Assisted Web Interview - CAWI) 

W badaniu ewaluacyjnym zastosowano triangulację metodologiczną, która polega na wykorzystaniu 

różnych technik badawczych w celu zebrania danych i informacji pochodzących źródeł. Umożliwia to 

wzajemną weryfikację wniosków i tworzonych w oparciu o nie rekomendacji i znajduje 

odzwierciedlenie w strukturze raportu.  
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Analiza danych zastanych (Desk Research) 

Analiza danych zastanych obejmowała następujące źródła danych: 

 Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na 

lata 2015-2018 

 Roczne Programy Współpracy z lat 2015, 2016, 2017 

 Sprawozdania z realizacji Rocznych Programów Współpracy z lat 2015, 2016, 2017 wraz z ich 

załącznikami 

 Raport z ewaluacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z 

organizacjami pozarządowymi na lata 2012 – 2014 

 Raporty z badań prowadzonych w ramach Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego z serii 

„Dialog Obywatelski w Krakowie” 

 Raporty z badań prowadzonych w ramach projektu „WiP – Współpraca i partycypacja NGO w 

przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków” 

 Kontekstowo dla płaszczyzny infrastruktury współpracy analizowano raporty miesięczne z 

realizacji zadania publicznego związanego z prowadzeniem Centrum Obywatelskiego w latach 

2015-2016 

 Kontekstowo dla płaszczyzny realizacji zadań publicznych analizowano Budżet Miasta Krakowa 

W ramach desk research zastanych przeprowadzono również analizę dostępnych zbiorów danych 

statystycznych w celu uzyskania statystycznego obrazu sektora organizacji pozarządowych w Krakowie, 

nie udało się jednak odnaleźć satysfakcjonujących pod względem aktualności danych.  

 

Badania jakościowe 

Badania jakościowe przeprowadzone w ramach ewaluacji obejmowały wywiady z interesariuszami 

Wieloletniego Programu Współpracy: odbiorcami – przedstawicielami krakowskich organizacji 

pozarządowych, przedstawicielami ciał dialogu, koordynatorami współpracy z NGO ze strony 

wydziałów i jednostek Gminy Miejskiej Kraków, decydentami odpowiadającymi za politykę społeczną 

Urzędu Miasta Krakowa.  

Założono realizację 18 indywidualnych wywiadów pogłębionych (In-Depth Interview - IDI) oraz jednego 

zogniskowanego wywiadu grupowego (Focus Group Interview - FGI). Zrealizowano wszystkie z 

zaplanowanych wywiadów. Badania zrealizowano w kwietniu 2018 r. Dobór próby w badaniach 

jakościowych miał charakter celowy.  

Przeprowadzono wywiady z przedstawicielami 8 organizacji pozarządowych, przy czym jeden z IDI miał 

charakter diady, czyli rozmowy z dwojgiem respondentów. W celu uzyskania zróżnicowania 

perspektyw i informacji na temat doświadczeń, uwzględniono w doborze próby kilka zmiennych: 

 zakres wsparcia finansowego, rozumianego jako realizacja zadania publicznego we współpracy 

z GMK 

 udział w tworzeniu polityk publicznych – konsultacjach  

 korzystanie z lokali GMK 

 korzystanie z innego, niż konkursowy, trybu wsparcia finansowego 



  

8 
 

 współpracę pozafinansowej o innym charakterze, niż udział w konsultacjach lub korzystanie z 

lokali gminnych 

 branżę działalności 

Strukturę doboru próby organizacji ilustruje poniższa tabela: 

Tabela 1: Dobór próby organizacji pozarządowych do badań jakościowych 

 udział w tworzeniu polityk 
publicznych (konsultacjach) 
w latach 2015-2018 

korzystanie z 
lokali GMK w 
latach 2015-
2018 

pozakonkursowy 
tryb wsparcia 
finansowego 

współpraca 
pozafinansowa o 
innym 
charakterze, niż 
udział w 
konsultacjach 
lub korzystania z 
lokali 

branża 

brała 
udział 

nie brała 
udziału suma 

zakres 
wsparcia 
finansowego 
- realizacja 
zadania 
publicznego 
w latach 
2015-2018 

>1 umowa / 
rok, łącznie 
>250 tys / 
rok 

1 1 2 co najmniej 1 
organizacja 
korzystające z 
lokali 

co najmniej 1 
organizacja 
wsparta w trybie 
pozakonkursowym 
(z art. 19 ustawy) i 
co najmniej 1 
organizacja 
wsparta na 
wniosek (z art.12 
ustawy) 

co najmniej 1 
organizacja 
 
 
 

organizacje 
współpracuj
ące z co 
najmniej 3 
różnymi 
MJO 

1 umowa, 
łącznie >250 
tys / rok 

1 1 2 

1 umowa lub 
więcej,  
łącznie <250 
tys / rok 

1 1 2 

0 umów 1 1 2 co najmniej 1 
organizacja 
korzystająca z 
lokalu 

0 

suma 4 4 8 min. 2 min. 2 min. 1 min. 3 

 

Zrealizowano wywiady z przedstawicielami 7 wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych. Jeden 

z wywiadów miał charakter grupowy, ponieważ w rozmowie wzięło udział 4 przedstawicieli wydziału. 

Dobór próby oparty był o zróżnicowanie: 

 obszaru działalności (branży), 

 skali współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi – liczby zawieranych umów, 

 wartości współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi – wysokości środków 

przeznaczanych na współpracę, 

 współpracy o innym, niż finansowa, charakterze. 

Ponadto przeprowadzono 3 IDI z decydentami odpowiadającymi za politykę społeczną Urzędu Miasta 

Krakowa. 

Zrealizowano także wywiad grupowy z przedstawicielami Krakowskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz członkami Komisji Dialogu Obywatelskiego. W FGI wzięło udział 6 przedstawicieli ciał 

dialogu. 

 

Internetowe badanie ankietowe (Computer Assisted Web Interview – 

CAWI) 

Badanie zostało przeprowadzone w maju i czerwcu 2018 roku wśród krakowskich organizacji 

pozarządowych. Zaproszenie do badania było dystrybuowane głównie drogą mailową oraz za 
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pośrednictwem mediów społecznościowych. Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich organizacji 

znajdujących się w bazie UMK a także organizacji znajdujących się w bazie Fundacji BIS – w sumie 

zaproszenia wysłano do 650 organizacji. Link do kwestionariusza ankiety został zamieszczony także na 

portalu Urzędu Miasta Krakowa, skierowanym do organizacji pozarządowych – www.ngo.krakow.pl. 

Dodatkowo, badanie ankietowe było promowane w mediach społecznościowych w różnych grupach i 

na fanpage’ach. 

Kwestionariusz ankiety składał się z 67 pytań pogrupowanych w 6 modułów, dotyczących różnych 

obszarów oraz aspektów współpracy organizacji z UMK: 1) komunikacji, 2) współpracy finansowej, 3) 

współpracy pozafinansowej, 4) Wieloletniego Programu Współpracy, 5) wsparcia integracji i 

współpracy między organizacjami, 6) ogólnej oceny współpracy.  

W badaniu CAWI wzięło udział 67 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie 

Krakowa1. Z uwagi na dobór próby nie należy traktować wyników badania ankietowego jako 

reprezentatywnych, należy jednak zwrócić uwagę, że próba była w stanie oddać różnorodność 

organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a co za tym idzie, wielość 

perspektyw na współpracę.  

Poniżej prezentowane są informacje charakteryzujące zróżnicowanie organizacji, które wypowiedziały 

się w badaniu ankietowym. Były to w większości organizacje z długim stażem (działające w Krakowie 

powyżej 10 lat) oraz podsiadające doświadczenie we współpracy z UMK. Ponad 60% organizacji 

biorących udział w badaniu wskazało, że wielokrotnie współpracowało z UMK w ciągu ostatnich 3 lat. 

Organizacje, biorące udział w badaniu ankietowym, działają w bardzo zróżnicowanych obszarach – w 

grupie ankietowanych organizacji znaleźli się reprezentanci prawie wszystkich wymienionych w 

kwestionariuszu ankiety standardowych obszarów działalności organizacji pozarządowych. 

Organizacje współpracują także z różnymi wydziałami i jednostkami Gminy. Najwięcej organizacji działa 

w obszarach:  edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna oraz sport, 

turystyka, rekreacja, hobby. Obszarem najsłabiej reprezentowanym wśród uczestników ankiety jest 

ratownictwo, bezpieczeństwo, obronność oraz religia. 

                                                           
1   Nie wszyscy respondenci ukończyli ankietę. Ankietę częściowo wypełniło 67 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, natomiast ukończyło ją 56. Ze względu na obszerną ilość materiału zebranego od 67 organizacji 
podajemy tą liczbę jako liczbę uczestników ankiety. 
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Wykres 1 Główne obszary działań organizacji [N=56] 

 

Pytanie wielokrotnego wyboru (organizacje mogły zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi). 

W odpowiedzi „inne” organizacje wskazały następujące obszary działalności: działania dotyczące 

mniejszości i ich praw, media, ochrona dziedzictwa narodowego, rozwój przedsiębiorczości, startupy. 

Obszary działalności organizacji w większości przekładają się na obszary, w których organizacje 

najczęściej podejmują współpracę z UMK. I tak organizacje najczęściej podejmowały współpracę z UMK  

w obszarze:  1) edukacja i wychowanie, 2)usługi socjalne, pomoc społeczna i oraz w obszarze kultury i 

sztuki (3). 
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Wykres 2 Główne obszary współpracy organizacji pozarządowych z UMK [N=56] 

 

Pytanie wielokrotnego wyboru-ankietowani mogli wybrać więcej niż 1 odpowiedź. 

Analogicznie w odpowiedzi „inne” organizacje wymieniły: działania na rzecz mniejszości, ekonomia 

społeczna, ochrona dziedzictwa narodowego, rozwój przedsiębiorczości, startupy. 

Organizacje współpracujące z Urzędem Miasta Krakowa często współpracują z więcej niż jednym 

wydziałem lub jednostką Urzędu. Z uzyskanych danych wynika, że ponad 60% organizacji biorących 

udział w ankiecie współpracuje z więcej niż jedną jednostką lub wydziałem UMK.   
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Wykres 3 Liczba jednostek lub wydziałów UMK, z którymi współpracuje organizacja [N=59] 

 

Najwięcej organizacji, biorących udział w ankiecie współpracuje z Wydziałem Spraw Społecznych.  

Referaty tego wydziału zajmują 3 pierwsze miejsca na liście wydziałów oraz jednostek Urzędu, z 

którymi współpracują organizacje. Najwięcej uczestników ankiety współpracowało z Biurem MOWIS. 

Poza tym stosunkowo wiele organizacji współpracuje z Zarządem Zieleni Miejskiej oraz Krakowskim 

Biurem Festiwalowym. Pełne zestawienie wyników ankiety w tym zakresie prezentuje poniższy wykres. 
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Wykres 4 Wydziały oraz jednostki UMK, z którymi współpracują organizacje, biorące udział w 
ankiecie [N=56] 

 

Pytanie wielokrotnego wyboru. 

W odpowiedziach „inne” wskazano: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i  Transportu (ZIKiT), Centrum 

Obywatelskie (CO) oraz wszystkie jednostki UMK.  

Zasięg działalności organizacji, biorących udział w ankiecie, jest zróżnicowany.  30% organizacji 

wskazało, że działa głównie lokalnie a prawie drugie tyle określiło zasięg swojej działalności jako 

krajowy. Trochę mniej organizacji działa na poziomie  regionalnym czyli wojewódzkim. Najmniej 

organizacji określiło swój zasięg działalności jako międzynarodowy. 

Wykres 5 Zasięg działalności organizacji [N=56] 
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Ponad 40% organizacji, które wypełniły ankietę, to organizacje niewielkie – posiadające do 10 aktywnie 

działających osób. Wśród uczestników ankiety znalazła się też dość duża reprezentacja większych 

organizacji , w których działa powyżej 30 osób (21%).  

Wykres 6 Liczba osób aktywnie działających w organizacji [N=56] 

 

Średnie obroty organizacji, biorących udział w ankiecie, plasują się w większości na poziomie powyżej 

100 000zł.  45% organizacji wskazało ten przedział obrotów. Stosunkowo dużą część uczestników 

ankiety (20%) stanowią także organizacje, których obroty utrzymują się w przedziale między 10 000 a 

50 000 tys.   

Wykres 7 Średnie, roczne obroty organizacji [N=56] 
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Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych 

Rozdział dotyczący współpracy w zakresie tworzenia polityk publicznych, w logice programu WPW 

2015-2018 objętej pierwszym celem szczegółowym, poświęcony jest szeregowi zagadnień. 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. 

„Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” określa sześć obszarów 

współpracy w zakresie tworzenia polityk publicznych: 

1. Współpraca w zakresie diagnozy lokalnych problemów i wyzwań 

2. Wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań 

3. Współtworzenie strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań 

instytucjonalnych 

4. Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych, oraz zasad realizacji innych 

przedsięwzięć 

5. Współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych 

6. Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów 

Jak zaznaczono we wprowadzeniu do raportu, taka kategoryzacja współpracy wiąże się z 

ograniczeniem wynikającym z pełnienia przez określone, stosowane przez administrację formy 

współpracy, funkcji w więcej niż jednym obszarze. Fakt ten miał wpływ na strukturę niniejszego 

rozdziału.  

W pierwszej kolejności przedstawiono analizę realizacji zadań priorytetowych Wieloletniego Programu 

Współpracy przypisanych do tej płaszczyzny, dokonaną w oparciu o dane zastane. Kolejna część 

dotyczy ciał dialogu w obrębie których dokonuje się współpraca Gminy z organizacjami, czyli 

Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komisji Dialogu Obywatelskiego, a także zespołów 

roboczych. Zdecydowano o omówieniu ich funkcjonowania i znaczenia dla współpracy w 

wyodrębnionej części, ponieważ stykają się w praktyce z każdym z obszarów przypisanych w modelu 

do płaszczyzny tworzenia polityk publicznych. 

W następnej kolejności omówiono zagadnienia wyróżnione ze względu na przedmiotowy wymiar 

współpracy – diagnozowanie lokalnych problemów i wyzwań, komunikację i wzajemne informowanie 

się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań, konsultowanie założeń projektów i aktów 

normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć. Istotnym elementem części dotyczącej 

komunikacji jest ocena dedykowanego krakowskim organizacjom pozarządowym portalu 

ngo.krakow.pl. 

Rozdział zamyka ogólna ocena współpracy przy tworzeniu polityk publicznych, w której zwrócono 

uwagę na szereg wspólnych dla poszczególnych obszarów współpracy wątków, oraz podsumowanie 

najważniejszych wątków i propozycji rozwiązań. 
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Zadania priorytetowe WPW w zakresie współpracy w tworzeniu polityk 

publicznych 

Płaszczyźnie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk 

publicznych w WPW 2015-2018 odpowiada pierwszy cel szczegółowy: Rozwój dialogu społecznego 

pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą.  

Szczegółowe zestawienie informacji na temat realizacji zadań priorytetowych przypisanych do celu 1 

zawiera Tabela nr 2. Przedstawia założone terminy realizacji i produkty zadań, opis realizacji 

zamieszczony w sprawozdaniach z poszczególnych lat wdrażania Programu, komentarz zespołu 

ewaluacyjnego oraz ocenę realizacji zadań. Zadania zrealizowane oznaczono w tabeli kolorem 

zielonym, niezrealizowane – pomarańczowym, a takie, których realizację trudno jednoznacznie ocenić  

- żółtym.  Na dalszych stronach, po tabeli, znajduje się ogólne omówienie realizacji zadań przypisanych 

do celu.
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Tabela 2: Realizacja zadań priorytetowych WPW w zakresie współpracy w tworzeniu polityk publicznych 

Cel główny Programu: zwiększenie udziału i zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwój Krakowa i poprawę jakości życia jego mieszkańców/-nek 

1. Cel szczegółowy: Rozwój dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą 

Działania Zadania priorytetowe 

1.a Rozwijanie udziału 
organizacji 
pozarządowych we 
wspólnym tworzeniu 
diagnoz, wymianie 
informacji pomiędzy 
sektorem pozarządowym 
a Gminą na temat 
potrzeb i problemów 
społecznych, w 
rozwiązanie których 
mogą zaangażować się 
organizacje 
pozarządowe 

Zbudowanie ogólnodostępnej internetowej bazy raportów z badań społecznych w portalu www.ngo.krakow.pl, będących w dyspozycji organizacji 
pozarządowych lub Urzędu lub publikowanych na wolnych licencjach oraz ich bieżąca aktualizacja 

Założony termin realizacji 2015-12-31 

Założone produkty zadań Utworzona baza raportów dostępna za pomocą portalu ngo.krakow.pl 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Wykaz zapotrzebowania na badania, analizy, statystyki ze strony NGOs 
Utworzono nowy dział portalu www.ngo.krakow.pl pt. „Moduł wiedzy, baza raportów". Celem stworzenia tego modułu jest rozwijanie 
udziału organizacji pozarządowych we wspólnym tworzeniu diagnoz, wymianie informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a Gminą na 
temat potrzeb i problemów społecznych, w rozwiązanie których mogą zaangażować się organizacje pozarządowe 

Komentarz W sprawozdaniu za 2015 uległ zmianie opis produktu zadań w stosunku do WPW. Na moment przygotowania raportu (maj 2018) brak 
utworzonej bazy raportów dostępnej na portalu ngo.krakow.pl, oraz brak wykazu. Wg. sprawozdania w 2015 r. istniała taka podstrona na 
portalu. 
Miasto Kraków publikuje szereg danych i raportów z badań społecznych na stronach swoich jednostek, np. coroczny "Raport o stanie 
miasta", w którym zawarte są informacje potencjalnie interesujące dla NGO. Tematyce współpracy organizacji z miastem poświęcona 
jest ok. 1 strona (z ok. 300). Tego rodzaju raporty mogą być udostępniane na stronach skierowanych do NGO. 

Ocena realizacji Zadanie niezrealizowane 

Wymiana informacji nt. zapotrzebowania na  badania, analizy, statystyki oraz nt. sposobów ich realizacji 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Wykaz zapotrzebowania na badania, analizy, statystyki ze strony NGOs 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Utworzono nowy dział portalu www.ngo.krakow.pl pt. „Moduł wiedzy, baza raportów". Celem stworzenia tego modułu jest rozwijanie 
udziału organizacji pozarządowych we wspólnym tworzeniu diagnoz, wymianie informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a Gminą na 
temat potrzeb i problemów społecznych, w rozwiązanie których mogą zaangażować się organizacje pozarządowe 
 
2016: 
W dniu 5 lutego 2015 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Gmina Miejską Kraków a działającym w imieniu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, dotyczące współpracy przy realizacji wspólnego projektu 
pn. Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego. Porozumienie zostało podpisane na okres czterech lat tj. do 31 grudnia 2018 r. Współpraca 
w ramach realizacji Porozumienia polegać będzie w szczególności na: wzajemnej wymianie informacji, doświadczeń, dobrych praktyk z 
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zakresu funkcjonowania samorządu, prowadzeniu wspólnych prac badawczych z zakresu komunikacji i konsultacji społecznych 
realizowanych przez Miasto, rozwijaniu funkcji instytucji dialogu obywatelskiego oraz ich wizerunku medialnego. W ramach działalności 
ODO wśród studentów UJ został przeprowadzony konkurs na opracowanie logo Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego. 
Przeprowadzono badania pilotażowe wśród mieszkańców Krakowa oraz przedstawicieli NGO w zakresie znajomości podstawowych 
pojęć i obszarów działania instytucji dialogu obywatelskiego, poziomu zaangażowania w działalność społeczną oraz znajomości źródeł 
pozyskiwania informacji o instytucjach i inicjatywach obywatelskich oraz przeprowadzono badania przekazu medialnego pod kątem 
stworzenia bazy osób/dziennikarzy oraz kanałów komunikowania zajmujących się tematyką dialogu obywatelskiego w Krakowie, 
przeprowadzenia analizy procesów komunikacyjnych i zdiagnozowania problemów. Przygotowywano materiał audiowizualny obrazujący 
działalność osób i instytucji dialogu obywatelskiego, związanych z wdrażaniem inicjatyw obywatelskich w Gminie Miejskiej Kraków w tym 
min. przygotowano filmy obrazujące działalność KRDPP i MOWIS oraz promujące Konkurs „Filantrop Krakowa” i System Nawikus. 
Prowadzono działalność promującą projekt na stronach www.odo.wzks.uj.edu.pl, ww.ngo.krakow.pl fanpage’a promującego projekt ODO 
na facebooku. Przeprowadzono badania wśród OPP jako istniejących lub potencjalnych partnerów UMK oraz przeprowadzono 
rozpoznanie dotyczące rodzaju informacji na które oczekują organizacje pozarządowe (ngo.krakow.pl). Wydano publikację książkową 
podsumowująca dwa lat pracy w Projekcie pn. :Dialog Obywatelski w Krakowie –formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. 
 
2017: 
Realizacja badań w zakresie projektu „Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego” 

Komentarz Na moment przygotowania raportu brak wykazu na stronie. Wg. sprawozdania w 2015 r. istniała taka podstrona na portalu. Opis 
realizacji zadania w latach 2016 i 2017 jest nieadekwatny do założonych produktów. 

Ocena realizacji Zadanie niezrealizowane 

Realizacja we współpracy z uczelniami krakowskimi projektów partnerskich dotyczących wspólnego diagnozowania potrzeb społecznych, które może się 
przyczynić do bardziej efektywnego zlecania zadań publicznych 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Co najmniej jeden projekt rocznie 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Realizacja co najmniej jednego projektu 
W dniu 5 lutego 2015 r. Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie z Uniwersytetem Jagiellońskim na realizację projektu pt. 
„Obserwatorium dialogu obywatelskiego” 
 
2016: 
Opis połączony z zadaniem powyżej - „Wymiana informacji nt. zapotrzebowania na  badania, analizy, statystyki oraz nt. sposobów ich 
realizacji”. 
 
2017: 
Realizacja co najmniej jednego projektu. 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie”. 

Komentarz Realizowane badania i publikowane raporty dotyczą dialogu obywatelskiego, a zatem jednego z obszarów związanych z potrzebami 
społecznymi, choć w ograniczonym zakresie. 
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W okresie realizacji porozumienia opublikowano 4 raporty badawcze. 

Ocena realizacji Zadanie zrealizowane 

Utrzymywanie i rozwijanie miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Realizowany portal www.ngo.krakow.pl wraz z nowymi funkcjonalnościami 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Miejski portal www.ngo.krakow.pl jest prowadzony i modyfikowany o nowe funkcjonalności 
 
2016: 
Realizowany portal www.ngo.krakow.pl wraz z nowymi funkcjonalnościami. Miejski portal www.ngo.krakow.pl jest prowadzony i 
modyfikowany o nowe funkcjonalności. Na mocy umowy W/I/5862/SO/404/2015 dot. opracowania koncepcji kreatywnej kampanii 
informacyjno-promocyjnej Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS wraz z projektami graficznymi na poszczególne 
nośniki, opracowano m.in. znaki promocyjno-graficzne (logo, logotypy) dla: Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 
opracowano znaki promocyjno-graficzne (logo, logotypy) dla Komisji Dialogu Obywatelskiego, 6 branżowych KDO. 
 
2017: 
Realizowany miejski portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl wraz z nowymi funkcjonalnościami. 

Komentarz W latach 2015-2018 portal jest prowadzony w sposób ciągły, jednak brak danych na temat zmian funkcjonalności portalu w 
poszczególnych latach. 

Ocena realizacji Zadanie zrealizowane 

1.b Aktywizowanie do 
udziału w konsultacjach 
społecznych i poprawa 
jakości tych konsultacji 

Opracowanie i wdrożenie standardu prowadzenia konsultacji opartego m.in. na aktywnych metodach konsultacji. 

Założony termin realizacji 2016-12-31 

Założone produkty zadań Opracowane i wdrożone standardy prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Realizując Uchwała nr XXVII/455/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta 
Miasta Krakowa w roku 2016 trwały prace nad Krakowską Białą Księgą Dialogu Społecznego, które zaowocowały jej prezentacją w 
marcu 2017 r. W dniu 19 kwietnia 2017 r. zarządzeniem nr 951/2017 Prezydenta Miasta Krakowa powołano Zespół Zadaniowy ds. 
opracowania nowelizacji uchwały nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. określającej zasady prowadzenia 
konsultacji społecznych w Krakowie Prace nad jednolitą uchwałą o konsultacjach trwają w roku 2017. 
 
2017: 
Brak opisu realizacji w sprawozdaniu 

Komentarz Produkt niezrealizowany w założonym terminie. W sprawozdaniu za 2017 brak informacji na temat realizacji zadania. 
Na moment przygotowania raportu brak jednolitej uchwały, o której mowa w sprawozdaniu za 2016 rok.  
Z innych źródeł uzyskano informację, że prace nad uchwałą są prowadzone. 
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Ocena realizacji Zadanie zrealizowane 

Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do urzędników i organizacji pozarządowych w zakresie procedur, roli, funkcji i korzyści 
wynikających z organizowania konsultacji i udziału w konsultacjach  

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Co najmniej jedno szkolenie rocznie dla organizacji pozarządowych i dla urzędników 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Organizacja co najmniej jednego szkolenia dla organizacji pozarządowych i dla urzędników 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach „Centrum Obywatelskiego” 
 
2016: 
Organizacja co najmniej jednego szkolenia dla organizacji pozarządowych i dla urzędników. 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach „Centrum Obywatelskiego”. Przedsięwzięcia edukacyjne będą 
kontynuowane po opracowaniu i uchwaleniu nowej uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie konsultacji społecznej 
 
2017: 
Organizacja co najmniej jednego szkolenia dla organizacji pozarządowych i dla urzędników. 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie”. 
Przedsięwzięcia edukacyjne będą kontynuowane po opracowaniu i uchwaleniu nowej uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 
konsultacji społecznych. 

Komentarz W ramach realizowanych w Centrum Obywatelskim działań odbywały się spotkania z urzędnikami UMK - w ramach "prowadzenia działań 
przez animatora ds. sieciowania" (IX.2015), urzędnicy brali też udział w spotkaniach "Forum Współpracy Międzysektorowej" w 2016 r.. 
Wydaje się, że nie były to spotkania o stricte szkoleniowym charakterze (jak wskazane w produkcie - choć można je uznać za 
przedsięwzięcia edukacyjne, jak w określeniu zadania priorytetowego). 

Ocena realizacji Zadanie zrealizowane 

1.c Wspieranie 
tworzenia, 
funkcjonowania i 
zwiększanie 
rozpoznawalności 
instytucji dialogu 
obywatelskiego i 
współpracy, w 
szczególności 
Krakowskiej Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego, Komisji 
Dialogu Obywatelskiego 

Przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej KRDPP oraz poszczególnych KDO, a także przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej. 

Założony termin realizacji 2016-12-31 

Założone produkty zadań Opracowany system wizualizacji KRDPP i KDO 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2016: 
Opracowany system wizualizacji KRDPP i KDO 

Komentarz Realizacja opisana przy ostatnim zadaniu celu 1.a, tj. prowadzeniu portalu ngo.krakow.pl: "opracowano m.in. znaki promocyjno-graficzne 
(logo, logotypy) dla: Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz opracowano znaki promocyjno-graficzne (logo, logotypy) 
dla Komisji Dialogu Obywatelskiego, 6 branżowych KDO". 
Akcja informacyjno-promocyjna obejmowała portale informacyjne www.ngo.krakow.pl. oraz BIP. Zaproszono członków KRDPP do 
publikowania w portalu, jednak próba nie powidła się ponieważ członkowie nie byli tym zainteresowani.  
Zorganizowano w UMK spotkanie podsumowujące 5-lecie działania KDO. 
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i Miejskiego Ośrodka 
Wspierania Inicjatyw 
Społecznych 

Ocena realizacji Zadanie zrealizowane 

Opracowanie i wdrożenie strategii informacyjno-promocyjnej dla MOWIS 

Założony termin realizacji 2015-12-31 

Założone produkty zadań Opracowana i wdrożona strategia informacyjno-promocyjna MOWIS 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Opracowano koncepcję kreatywną dla kampanii wizerunkowej MOWIS, promocji konkursu „Filantrop Krakowa” i akcji społecznej 
„Podzielmy się ciepłem”, a także znaki promocyjno – graficzne dla Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komisji Dialogu 
Obywatelskiego, w tym 6 branżowych KDO i akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” 

Komentarz Niezgodność opisu produktu założonego w WPW i produktu zrealizowanego: opracowano koncepcje kreatywne i znaki promocyjno-
graficzne, nie powstała jednak strategia dla MOWIS. 
Potrzebę opracowania i wdrożenia strategii wydają się potwierdzać wnioski z analizy innych źródeł danych (zwł. badań jakościowych), jak 
również wnioski z raportów Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego.  

Ocena realizacji Zadanie niezrealizowane 

Tworzenie warunków do wzajemnej współpracy organizacji pozarządowych oraz wspieranie ich federalizacji 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Spotkania konsultacyjne i informacyjne 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach „Centrum Obywatelskiego” 
 
2016: 
Spotkania konsultacyjne i informacyjne. 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach „Centrum Obywatelskiego”. 
 
2017: 
Spotkania konsultacyjne i informacyjne. 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie” 

Komentarz Zadanie powinno zostać przypisane do celu nr 3 związanego z rozwojem sektora.  
W kontekście modelu współpracy cel 1.c. odpowiada obszarowi 2 w ramach płaszczyzny 3 z modelu współpracy; powinno być 
dookreślone na poziomie celu 3 działanie dotyczące wspierania współpracy, integracji i do nich przypisane te zadania 

Ocena realizacji Zadanie zrealizowane 

Budowanie i rozwijanie modelu współpracy Urzędu i MJO z organizacjami pozarządowymi 

Założony termin realizacji 2015-2018 
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Założone produkty zadań Spotkania konsultacyjne i informacyjne 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach „Centrum Obywatelskiego” 
 
2016: 
Spotkania konsultacyjne i informacyjne. 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach „Centrum Obywatelskiego” 
W ramach. podpisanego Porozumienia pomiędzy Gmina Miejską Kraków a działającym w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, dotyczące współpracy przy realizacji wspólnego projektu pn. 
Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego w roku 2016 przeprowadzono badania wśród ngo`s jako istniejących lub potencjalnych 
partnerów UMK oraz przeprowadzono rozpoznanie dotyczące rodzaju informacji na które oczekują organizacje pozarządowe 
(ngo.krakow.pl). Wydano publikację książkową podsumowująca dwa lat pracy w Projekcie pn. :Dialog Obywatelski w Krakowie –formy i 
współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. 
 
2017: 
Spotkania konsultacyjne i informacyjne. 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie”. 

Komentarz Zadanie realizowane w ramach CO, oraz w ramach bieżącej pracy MOWIS (indywidualne konsultacje z organizacjami). 
Zadanie powinno zostać przypisane do celu nr 3 związanego z rozwojem sektora. W kontekście modelu współpracy cel 1.c. odpowiada 
obszarowi 2 w ramach płaszczyzny 3 z modelu współpracy; powinno być dookreślone na poziomie celu 3 działanie dotyczące wspierania 
współpracy, integracji i do nich przypisane te zadania 

Ocena realizacji Zadanie zrealizowane 
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Podsumowując realizację zapisów Programu w zakresie współpracy w tworzeniu polityk publicznych, 

można zwrócić uwagę na kilka kwestii. Logika programu przedstawiona w tabeli zadań priorytetowych 

zakłada w tej płaszczyźnie współpracy działania związane z trzema obszarami, do których przypisano 

10 zadań. Z założonych zadań zrealizowano 7, a nie zrealizowano 3. 

Pierwszy obszar dotyczy wspólnej diagnozy i wymiany informacji na temat potrzeb i problemów 

społecznych pomiędzy GMK a organizacjami, a założono w nim zadania realizowane głównie w 

przestrzeni internetu. Dwa z nich – stworzenie bazy raportów z badań, oraz wykazu zapotrzebowania 

na badania, itp., nie zostały zrealizowane. Kolejne zadanie dotyczące diagnozy w zakresie potrzeb 

społecznych, realizowane miało być we współpracy z krakowskimi uczelniami. Zadanie zrealizowano w 

postaci 4 raportów badawczych, których zakres dotyczy dialogu obywatelskiego, jest zatem zawężony 

tematycznie w stosunku do sformułowania „potrzeby społeczne”. W kontekście tego zadania warto też 

rozważyć, w jakim stopniu partnerstwo z uczelnią realizuje działanie określone jako Rozwijanie udziału 

organizacji pozarządowych we wspólnym tworzeniu diagnoz, wymianie informacji pomiędzy sektorem 

pozarządowym a Gminą. Ostatnie z zadań w tym działaniu dotyczy portalu miejskiego dla NGO. Jest 

ono realizowane, brak jednak informacji o zmianach funkcjonalności, które wymienione zostały na 

poziomie produktu. 

Kolejne działanie dotyczy konsultacji społecznych i realizowane jest poprzez opracowanie i wdrożenie 

nowego ich standardu, oraz działania edukacyjne w tym zakresie. Choć pierwsze z zadań nie zostało 

zrealizowane w terminie, z innych źródeł danych ujętych w ewaluacji wiadomo, iż prace nad nowym 

systemowym rozwiązaniem w sferze konsultacji są w momencie przygotowania raportu 

zaawansowane. Szkolenia w ramach drugiego z zadań zostały zrealizowane. 

Trzeci z obszarów przypisanych celowi rozwoju dialogu społecznego pomiędzy organizacjami a GMK 

wiąże się z działaniem na rzecz instytucji dialogu obywatelskiego. Sformułowane tu zadania miały 

charakter informacyjno-promocyjny: opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, wraz z akcją 

informacyjno-promocyjną dla KRDPP i KDO, oraz przygotowanie i realizację strategii informacyjno-

promocyjnej dla MOWIS. Pierwsze z zadań zrealizowano, jednak drugiego nie. Według opisu 

zamieszczonego w sprawozdaniu, opracowano jedynie koncepcję kreatywną dla MOWIS, oraz kilku 

prowadzonych przezeń akcji, co trudno uznać za strategię. Jednocześnie, zgromadzone w ramach 

ewaluacji dane wskazują na ograniczoną rozpoznawalność instytucji dialogu, wiedzę na temat ich 

działań, kompetencji i możliwości pozyskania wsparcia. Ograniczenia te dotyczą zarówno KRDPP, KDO, 

jak również MOWIS; podnoszone były zarówno w raportach Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego, 

jak i przeprowadzonych badaniach jakościowych. Należy powiązać je z niezrealizowaniem zadania 

polegającego na opracowaniu i wdrożeniu strategii informacyjno-promocyjnej. 

Pozostałe zadania przypisane temu działaniu, tj. Tworzenie warunków do wzajemnej współpracy 

organizacji pozarządowych oraz wspieranie ich federalizacji i Budowanie i rozwijanie modelu 

współpracy Urzędu i MJO z organizacjami pozarządowymi zostały zrealizowane, jednak są w ocenie 

zespołu ewaluacyjnego bardziej adekwatne dla trzeciej z płaszczyzn współpracy, związanej z 

infrastrukturą i tworzeniem warunków do aktywności społecznej. Tą tezę wydaje się potwierdzać 

praktyka – założone spotkania konsultacyjne i informacyjne zrealizowano w ramach działalności 

Centrum Obywatelskiego, którego uruchomienie i utrzymanie wskazano jako zadanie w obrębie celu 

3; dlatego też zadania zostaną omówione w jej kontekście. 
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Funkcjonowanie ciał dialogu 

Kluczową formą współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie tworzenia 

polityk publicznych są ciała dialogu. W Gminie Miejskiej Kraków podstawą tego rodzaju współpracy są 

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisje Dialogu Obywatelskiego. Ich 

funkcjonowanie było istotnym zagadnieniem w badaniach jakościowych – z przedstawicielami KRDPP 

i KDO przeprowadzono zogniskowany wywiad grupowy (FGI). Analiza zgromadzonych w wywiadach 

pogłębionych (IDI) danych wskazuje jednak, że dla tej płaszczyzny współpracy istotne znaczenie mają 

także różnego rodzaju zespoły, funkcjonujące przy wydziałach i jednostkach miejskich. Najważniejsze 

wątki dotyczące funkcjonowania i specyfiki poszczególnych ciał dialogu, podnoszone w badaniach 

jakościowych, omówione są poniżej. 

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Działanie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (KRDPP) wymienione jest w Wieloletnim 

Programie Współpracy jako forma pozafinansowej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. 

W okresie realizacji badań ewaluacyjnych funkcjonowała Rada III kadencji, powołana na lata 2016-

2019, składająca się z 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta 

Krakowa (Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, oraz 

3 przedstawicieli wydziałów i jednostek miejskich), oraz 2 przedstawicieli Rady Miasta Krakowa. 2 

kolejne miejsca dla przedstawicieli Rady Miasta są nieobsadzone. Spotkania KRDPP odbywają się raz w 

miesiącu według przyjętego wcześniej kalendarza i trwają przeciętnie 2 godziny. 

Na każdym posiedzeniu Rady omawiane jest od jednego do trzech dokumentów. Liczba ta oceniana 

jest przez jej członków jako dość duża. Każdy dokument prezentowany jest przez przedstawiciela 

wydziału lub jednostki miejskiej. W ocenie uczestników FGI, na spotkaniach pozostaje niewiele czasu 

na pogłębioną dyskusję. „Z konieczności my się ślizgamy po powierzchni i wykorzystujemy (…) własne 

informacje, czy przeświadczenia, czy intuicyjnie do tego podchodzimy, a my powinniśmy rzetelnie 

podrążyć tematy, przynajmniej te z tych obszarów, których jesteśmy reprezentantami”. Skutecznym 

rozwiązaniem pozwalającym poradzić sobie z niedostatkiem wiedzy lub czasu na pogłębione 

rozeznanie zagadnienia jest wcześniejsze opiniowanie dokumentów przez zajmujące się określoną 

sferą KDO. Członkowie Rady, którzy nie są ekspertami w określonym temacie, ufają merytorycznej 

opinii KDO, która w trakcie spotkań z przedstawicielami miasta ma możliwość pochylenia się nad 

tematem. „To (…) jest bardzo dobre ciało do tego, żeby (…) zejść niżej i się spokojnie przyjrzeć o co 

chodzi, dowiedzieć wszystkich aspektów.” Obecnie jednak taki sposób procedowania realizowany jest 

okazjonalnie. Respondenci wskazywali, że wymaga on działania z odpowiednim wyprzedzeniem – KDO 

musi wiedzieć o planowanych zmianach regulacji, by zaprosić przedstawiciela urzędu na spotkanie. 

Konsultacja dokumentów z KDO raczej nie odbywa się, w ocenie respondentów, z inicjatywy miasta. 

Codzienność pracy w KRDPP to opiniowanie projektów o dużym zróżnicowaniu, z których część jest 

poza obszarem kompetencji i specjalizacji członków organu. Członkowie zapoznają się z projektami 

przed terminem spotkania, na którym będą omawiane, starają się też konsultować w ich sprawie z 

innymi organizacjami pozarządowymi, szczególnie w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego, w 

których zasiadają. Członkowie Rady dostrzegają pozytywne efekty takiego działania: „Widać (…) że 

Rada Pożytku, (…) wokół siebie próbuje budować sieć kontaktów i osób, podmiotów, organizacji, które 

w mniejszy lub większy sposób z nią współpracują”.  

Współpracę Rady z KDO ułatwia zasiadanie niektórych jej członków w obydwu ciałach. Dzięki temu, 

kooperacja ma charakter dwustronnej komunikacji – z jednej strony KDO wie „na co się zanosi” w 

mieście, z drugiej – Rada jest informowana o tym, czym aktualnie zajmuje się KDO. Konsultacja z 
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organizacjami nie należącymi do Komisji jest bardziej okazjonalna i opiera się o indywidualne kontakty. 

W ocenie członków Rady warto ją poszerzać.  

Podczas wywiadu grupowego pojawił się pomysł kongresu, który mógłby służyć angażowaniu 

organizacji we współpracę z miastem w zakresie tworzenia polityk publicznych. Kongres mógłby 

stanowić forum dyskusji miasta z organizacjami działającymi w poszczególnych obszarach, służyłby 

także włączeniu organizacji, które nie są aktywne w ramach istniejących ciał dialogu. Choć pomysłu nie 

dyskutowano szczegółowo, wydaje się, że jako forma współpracy jest on wart rozważenia. 

W badaniach jakościowych zwrócono uwagę na kilka organizacyjnych kwestii, w których można 

usprawnić pracę Rady. Pierwszą z nich jest wprowadzenie profesjonalnej facylitacji spotkań przez nie 

będącą członkiem organu osobę, która dbałaby o realizację celu i agendy spotkań, oraz moderowała je 

w sposób stwarzający przestrzeń do dyskusji i wysłuchania wszystkich głosów. Drugą – regularne 

informowanie Rady o efektach jej prac, tj. o wprowadzeniu sugestii do projektów aktów prawnych, 

uwzględnieniu, lub nie, sformułowanych uwag. Jak stwierdzono w jednym z wywiadów - „nie 

dostajemy informacji o tym co się wydarzyło z tym, o czym rozmawialiśmy”, co przekłada się na 

poczucie braku sprawstwa.  

Pojawił się również wątek promocji działalności KRDPP oraz otwarcia komunikacji z nią, ze względu na 

niskie, w ocenie respondentów, zainteresowanie sektora pozarządowego Radą. Na początku aktualnej 

kadencji organu proponowano, by przedstawiciele strony społecznej prowadzili stronę internetową, 

przygotowywali artykuły, zaangażowali się w promocję. Propozycję oceniano pozytywnie, w praktyce 

jednak nie udało się jej zrealizować ze względu na ograniczenia czasowe. Potrzeba promocji i 

informowania o aktywności Rady zdaniem respondentów nadal jednak istnieje.  

Zestawiając te oceny z informacjami z analizy danych zastanych, dotyczącymi realizacji działań i zadań 

priorytetowych, z których część zakładała zwiększanie rozpoznawalności krakowskich instytucji dialogu 

obywatelskiego i współpracy, należy stwierdzić, że potrzebna jest szersza promocja i informacja o 

działaniach KRDPP. Intuicja podpowiada, że oparcie promocji i informowania o efekty prac Rady, 

prowadzić może do zwiększenia zainteresowania kandydowaniem i udziałem w jej pracach wśród 

wszystkich sektorów. 

Innym pomysłem, który zrealizowano w ograniczonym stopniu, było zwiększenie możliwości 

komunikacji z Radą, poprzez drogę e-mailową oraz dyżury. Celem tych działań miało być umożliwienie 

organizacjom sygnalizacji problemów, które napotykają we współpracy z Urzędem. Ze względu na 

ograniczenia czasowe i wolontaryjny charakter zaangażowania członków i członkiń ciała, nie 

zdecydowano się jednak na publikację ich adresów e-mail, dyżurów również nie wprowadzono. 

Obecnie funkcjonuje skrzynka e-mail w domenie miejskiej, która obsługiwana jest przez pracowników 

Biura MOWIS, jednakże respondenci zwracają uwagę na ograniczenia takiego rozwiązania. W ich 

ocenie, organizacje pozarządowe mogą mieć wątpliwości co do neutralności takiego kanału 

komunikacji i obawy o potencjalny konflikt interesów. 

W badaniach jakościowych pojawiła się opinia, że wymienione wyżej trudności organizacyjne i 

promocyjne przekroczyć pozwoliłoby przeznaczenie środków finansowych na funkcjonowanie KRDPP, 

stworzenie jej budżetu, z którego finansowane by mogły być obsługa spotkań, działania promocyjno-

informacyjne, oraz komunikacja zewnętrzna. 

Istotną trudnością w pracach Rady, na jaką wskazywano na etapie badań jakościowych, jest 

niewystarczające zaangażowanie ze strony Rady Miasta, polegające na 2 wakatach oraz przypadkach 

nieobecności na spotkaniach Radnych wchodzących w skład organu. W wywiadzie grupowym 

zwracano uwagę, że w założeniu organ, jakim jest KRDPP, jest trójstronny, jednak w praktyce strona 
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Rady Miasta nie jest reprezentowana tak, jak powinna. Przekłada się to na niskie poczucie sprawczości 

członków organu, ponieważ Rada Miasta postrzegana jest jako podmiot, które ostatecznie decyduje o 

opiniowanych przez KRDPP dokumentach w drodze głosowania. Nieobecność w trakcie obrad 

uniemożliwia dialog i skutkuje trudnościami w zrozumieniu decyzji Rady Miasta. Cytując jednego z 

uczestników wywiadu: „My, jako ciało opiniujące nie mamy żadnego wpływu na to, że podczas 

rozmowy, która mogłaby Radnym dać pogląd, oni są nieobecni. Więc oni potem (…) nie wiadomo z 

czego głosują, nad czym i co biorą pod uwagę”. Wnioski Prezydenta Miasta Krakowa, mające służyć 

uzupełnieniu składu KRDPP, spotykały się z brakiem odpowiedzi albo odmową. Pytani o przyczyny 

takiego stanu rzeczy, uczestnicy FGI zwrócili uwagę na dwa zagadnienia. Po pierwsze, zwrócono uwagę, 

że przyczyną może być inne poczucie przedstawicielstwa, napięcie pomiędzy modelem demokracji 

reprezentatywnej, a partycypacyjnym modelem zarządzania w samorządzie. Radni Miejscy, jako 

przedstawiciele wybrani w wyborach i posiadający z tego tytułu mandat do decydowania, mogą nie 

dostrzegać potrzeby włączania mieszkańców w proces decyzyjny (np. poprzez Budżet Obywatelski), lub 

konsultowania swoich decyzji z ciałami dialogu, czy organizacjami pozarządowymi. Po drugie, w 

wywiadzie stwierdzono, że członkostwo w KRDPP nie jest postrzegane w kategoriach „przywileju” – 

zwrócono zatem uwagę na wymiar wizerunku organu i percepcji korzyści płynących z członkostwa w 

nim. Ograniczone zainteresowanie członkostwem w KRDPP jest szerszym problemem, nie 

dotyczącym wyłącznie strony Rady Miasta. Uczestnicy wywiadu zaznaczyli, że także organizacje 

pozarządowe nie są „tłumnie zainteresowane” udziałem w Radzie, a i po stronie urzędników też 

zapewne nie ma „kolejki chętnych”. Niewielkie zainteresowanie wiązane jest z poczuciem braku 

sensu i niedostrzeganiem wpływu prac organu na rzeczywistość miejską. W badaniach pojawiła się 

nawet ocena członkostwa w Radzie jako „przykrego obowiązku” – a powinno ono być „prestiżem dla 

urzędnika, (…) prestiżem dla radnego i prestiżem dla organizacji, że jest w Radzie”. Omawiane 

zagadnienie ma zatem trzy, sprzężone ze sobą, aspekty: umiejscowienia Rady w procesie zarządzania 

miastem, jej wpływu na rzeczywistość miejską, oraz związanego z nimi wizerunku. Wydaje się, że tak 

dla rozwoju samej Rady, jak i ogólnej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, potrzebne są 

działania odnoszące się do każdego z tych aspektów. 

W kontekście zmian zachodzących w okresie działania KRDPP, zwrócono uwagę na fakt „dotarcia się” 

członków organu. Pomijając brak strony Rady Miasta, aktualna współpraca pomiędzy organizacjami a 

urzędnikami w obrębie Rady oceniana jest pozytywnie. 

Poczucie niewystarczającego wpływu na to, co dzieje się w mieście, wydaje się być kluczowym wątkiem 

przeprowadzonego w ramach ewaluacji wywiadu grupowego. Przedstawiciele Rady widzą jej potencjał 

wynikający z charakteru gremium skupiającego wiele sektorów: „te opinie są ważne, ale (…) w takim 

gronie moglibyśmy generować dużo pomysłów, moglibyśmy być bardziej kreatywni w znaczeniu 

generowania rozwiązań, pomysłów, a nie tylko (…) klepanie tego, co już zostało wymyślone”. Cytat ten 

ilustruje pewne rozczarowanie sposobem funkcjonowania KRDPP, który w przeważającej części 

sprowadza się do roli opiniodawczej, a w niedostatecznym stopniu ma charakter inicjatywny.  

Członkowie Rady swoją rolę widzieliby w diagnozie potrzeb, dyskusji na temat obecnych w mieście 

problemów i sposobach ich rozwiązywania, już na etapie tworzenia polityk publicznych, a nie, jak 

obecnie, jedynie głosowania nad gotowymi projektami.  

W trakcie wywiadu zwracano uwagę na pewne ograniczenia w pełnieniu roli opiniotwórczej i 

doradczej. Zdaniem uczestników, „zerojedynkowe” opiniowanie przedstawianych Radzie dokumentów 

bywa zbyt uproszczone w stosunku do złożoności wielu tematów, jak na przykład w przypadku Strategii 

Rozwoju Krakowa, która przy całej swojej objętości, podlegała opinii jako jeden dokument. 

Ograniczeniem jest też przekazywanie Radzie dokumentów na późnym etapie. Członkowie Rady 

wyrażali potrzebę włączania organu w konsultacje wcześniej, co umożliwiłoby im poznanie wszystkich 
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aspektów omawianej sprawy, zwracali też uwagę, że nie są informowani o tym, jak przyjęte polityki są 

wdrażane i realizowane.  

Wyjątkiem pod tym względem wydaje się być ustanowienie Centrum Obywatelskiego, którego 

zainicjowanie przypisywane jest Radzie poprzedniej kadencji, a obecnej przedstawiono wyniki 

ewaluacji pierwszego okresu realizacji zadania, dokonanej przez podmiot zewnętrzny. Taką praktykę 

oceniono pozytywnie, jako dobry kierunek, postulowano powtórzenie badania pozwalające na 

porównanie i ocenę efektów działania. 

W odniesieniu do roli KRDPP i zakresu spraw, jakimi powinna się ona zajmować, Centrum Obywatelskie 

wydaje się być postrzegane jako dobra praktyka. Jednym z pomysłów uczestników badań jakościowych, 

pozwalających na zwiększenie efektywności i wpływu prac Rady, było zawężenie zakresu tematyki, jaką 

się zajmuje. „Powinno być kilka sfer, (…) o znaczeniu strategicznym w stosunku do wszystkich 

organizacji, które powinny być przedmiotem zainteresowania Rady, takim głębszym. A inne nie będą, 

bo nie będziemy debatować o każdym zadaniu publicznym realizowanym w Krakowie”. Sfery te 

powinny dotyczyć większej liczby organizacji, dotyczyć rozwoju sektora pozarządowego, inicjowania 

aktywności, edukacji obywatelskiej. Należy jednak zaznaczyć, że poza działalnością Centrum 

Obywatelskiego, nie wskazano precyzyjnych przykładów takiej tematyki. 

Respondenci dawali wyraz poczuciu ograniczonego wpływu na rzeczywistość miejską, która wiąże się 

ze strukturą decyzyjną: „(…) dialog dialogiem, natomiast w pewnym momencie sprawy, o których 

rozmawiamy, czy pomysły, które padają, dzieją się i żyją swoim życiem - czy to na poziomie Rady Miasta 

Krakowa, gdzie podejmowane są decyzje w zakresie aktów prawa miejscowego, czy też (…) lądują na 

biurkach, w uproszczeniu, decydentów, którzy podejmują, albo nie, decyzje. I wbrew pozorom nie jest 

to sytuacja, która odciska się piętnem tylko i wyłącznie na aktywności organizacji pozarządowych, ale 

również w strukturze organizacyjnej Urzędu schodzi niżej”. Sygnalizowano, że doświadczenie trudności 

i ich ocena, często werbalizowane przez organizacje pozarządowe, mogą być podzielane przez 

pracowników administracji publicznej: „jeśli nie ma woli decydentów na współpracę, dialog (…) to 

również urzędnicy niższego szczebla w merytorycznych jednostkach (…) głową muru nie przebiją, nawet 

jeżeli popierają z całego serca niektóre rozwiązania”. 

Komisje Dialogu Obywatelskiego 

W Krakowie istnieją Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO), powoływane i funkcjonujące w oparciu o 

zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. W momencie realizacji badania istniało 9 KDO: 

 Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Rewitalizacji Nowej Huty 

 Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury 

 Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

 Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia 

 Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych 

 Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa 

 Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży 

 Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. poprawy aktywności społecznej w promowaniu zdrowego 

stylu życia i rekreacji rowerowej 

 Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom 
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W skład każdej z Komisji wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, oraz przedstawiciel lub 

przedstawicielka Wydziału, przy którym Komisja została powołana. Osoby reprezentujące Wydział 

mogą zabierać głos w obradach i decyzjach Komisji, ale realizują także zadania związane z obsługą 

organizacyjną: zapraszają osoby posiadające odpowiednie kompetencje merytoryczne z innych 

wydziałów i jednostek miejskich, zajmują się publikacją uchwał Komisji, rozsyłaniem informacji do 

instytucji, jednostek, wydziałów, zbieraniem informacji zwrotnych po przesłaniu dokumentów. Obok 

reprezentacji merytorycznej wydziału, ich rolą jest pośredniczenie w kontakcie z urzędem miasta. 

Możliwość skorzystania z takiego wsparcia, ułatwienie „przebicia się” w obrębie struktur Urzędu, była 

wskazywana przez respondentów jako jedna z korzyści płynących dla organizacji z członkostwa w KDO. 

Zaznaczano jednak, że poszczególne organizacje mają także własne „kontakty”, które wykorzystują do 

dotarcia do odpowiednich odbiorców w obrębie urzędu. W odniesieniu do korzyści płynących dla 

miasta z funkcjonowania KDO, respondenci wskazywali, że aktywność ich członków przekłada się 

niekiedy na zmianę kierunków działań podejmowanych przez miasto. O ile nie wszystkie płynące z KDO 

pomysły mogą być uwzględnione lub zrealizowane, to są sprawy, które „po prostu wywalczyli”. 

Funkcjonowanie komisji jest też postrzegane jako postępujący proces edukacji obydwu stron 

współpracy. 

Krakowskie KDO są zróżnicowane pod względem spójności, skuteczności i aktywności. Niektóre 

stanowią platformę dla wspólnych działań organizacji członkowskich, inne są raczej zbiorem 

interesariuszy, którzy w członkostwie widzą krótką ścieżkę do załatwienia indywidualnych spraw. Taki 

partykularyzm, i funkcjonowanie KDO jako pola, na którym ścierają się interesy, postrzegany był raczej 

negatywnie przez respondentów – zarówno przedstawicieli organizacji, jak i urzędników. Wskazywano, 

że w konsekwencji głos organizacji ulega rozproszeniu i maleje skuteczność działania. Mała moc 

sprawcza, partykularyzm, oraz niska aktywność (która również może wynikać z rozbieżności 

interesów), wskazywane były przez NGO jako czynniki zniechęcające do udziału w KDO. W 

odpowiedzi na te trudności, oraz ze względu na dużą liczbę członków i odmienność obszarów działania 

organizacji, w obrębie niektórych KDO tworzone są podkomisje: „Wcześniej to było bardziej rozmyte, 

bo tam jest dużo organizacji zrzeszonych, każdy ma jakieś swoje interesy (…) dużo rzeczy nas nie 

interesowało, dlatego z przewodniczącym KDO (…) po rozmowach doszliśmy do wniosku, że warto 

zrobić podkomisję, która się zajmuje konkretnymi rzeczami”. 

W ocenie respondentów KDO powinny być przestrzenią działania na rzecz dobra wspólnego, a nie 

indywidualnych (głównie finansowych) interesów organizacji członkowskich. Dla funkcjonowania 

KDO korzystne jest uczestnictwo organizacji, które chcą działać społecznie, uaktywnić się, 

współpracować z miastem oraz innymi organizacjami z określonego obszaru. Postawy zamknięte, 

traktowanie obszaru jako swojego „podwórka”, na temat którego inni nie powinni się wypowiadać, 

konkurowanie z innymi organizacjami, lub „przeciąganie kołdry” i nieumiejętność kompromisu, 

utrudniają funkcjonowanie KDO. Poczucie wspólnego celu i działania na rzecz dobra mieszkańców jest 

też niezbędne by aktywnie uczestniczyć w pracach KDO ze względu na wymagania czasowe – podobnie 

jak w przypadku KRDPP, także członkowie KDO powinni regularnie uczestniczyć w spotkaniach i 

przygotowywać się pomiędzy nimi. 

KDO postrzegane są jako właściwe pole do dyskusji i sugerowania rozwiązań w konkretnych 

obszarach tematycznych, którymi się zajmują. W ocenie uczestników badań jakościowych, krakowskie 

KDO mogą mieć siłę sprawczą – przywoływano przykłady inicjatyw, które przełożyły się na realne 

działania w mieście; „poprzez (…) upór, takie stukanie, takie wracanie do tematu, niejedna sprawa 

została załatwiona – jeśli nie w całości, to choćby połowicznie”. Niektórzy respondenci zwracają 

również uwagę na rozwój KDO pod względem liczby organizacji członkowskich i aktywności: „Samo to, 

że te 23 organizacji chce tam przychodzić, rozmawiamy i też mamy poczucie, że (…) pewne rzeczy, na 
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które zwracaliśmy uwagę zostały zauważone przez kogoś z ważnych urzędników i temat został podjęty, 

rozwinięty i np. wdrożony jakiś projekt partnerski”. Duże znaczenie dla poczucia efektywności i wpływu 

na działania miasta ma osoba, która z KDO współpracuje z ramienia Urzędu. W tym kontekście 

aktywność i otwartość aktualnego Wiceprezydenta, Pana Andrzeja Kuliga, jest także oceniana 

pozytywnie: „Teraz, jeśli są argumenty, jeśli jest jakiś pomysł, jest inicjatywa, to nie mamy poczucia, że 

walimy głową w ścianę, tylko mamy poczucie, że jeżeli dobrze coś uargumentujemy, co będzie rzetelnie 

przygotowane, to ktoś się nad tym zastanowi.” 

Pewnym utrudnieniem dla tworzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego może być konieczność jej 

przypisania do wydziału, który zajmuje się określoną tematyką. W badaniach przywołano przykład 

nieskutecznych prób powołania komisji, która zajmowałaby się tematyką praw człowieka i 

przeciwdziałania przemocy. W uzasadnieniach odmowy stworzenia organu wskazywano na brak 

jednostki, która byłaby adekwatna dla tej tematyki. W odbiorze organizacji przyczyny były jednak inne: 

„W naszym przypadku były przytaczane takie powody, które w przypadku innych komisji nie 

przeszkadzały w założeniu tej komisji. Więc myśmy to odbierali jako światopoglądowe po prostu 

utrudnienia.” Choć próby, o których tu mowa, miały miejsce w latach poprzedzających wdrażanie 

Programu Współpracy będącego przedmiotem ewaluacji, doświadczenia organizacji miały wpływ na 

ocenę Gminy i sprawiły, że nie podejmowano prób w kolejnych latach. 

Zespoły robocze 

Kolejnym typem podmiotów istotnym z perspektywy współpracy Krakowa z organizacjami 

pozarządowymi są różnego rodzaju zespoły, tutaj nazywane ogólnie roboczymi. Zrealizowane w 

ramach ewaluacji badania jakościowe wskazują na istotne znaczenie tego rodzaju zespołów dla 

obszaru szeroko rozumianego tworzenia polityk publicznych – diagnozy problemów, opracowania 

założeń programów (np. zespół zajmujący się zagadnieniami ujętymi w Programie Otwarty Kraków), 

jak również ich wdrażania (ponownie przykładem może być Program Otwarty Kraków), czy konsultacji 

i decydowania w zakresie bieżących działań miasta (np. zespół zajmujący się wycinką drzew).  

Jednocześnie, aktywność zespołów wydaje się nieobecna w dokumentach objętych analizą danych 

zastanych. Informacje o zespołach są także w bardzo ograniczonym stopniu obecne na stronach 

internetowych prowadzonych przez Urząd, czy poszczególne Wydziały. Choć zebrane w wywiadach 

dane nie pozwoliły jednoznacznie określić sposobu ustanawiania takich zespołów, przegląd źródeł 

dostępnych w internecie wskazuje, że często są one powoływane zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Krakowa. Wydaje się jednak, że funkcjonują również zespoły, lub grupy robocze, o mniej 

sformalizowanym charakterze, będące platformą bieżącego dialogu pomiędzy wydziałami i 

jednostkami miejskimi a organizacjami pozarządowymi.  

Respondenci wskazywali, że tego rodzaju podmioty umożliwiają aktywne uczestnictwo NGO w 

funkcjonowaniu miasta i umożliwiają realny wpływ na działania podejmowane w określonym 

obszarze. W ramach ich prac doceniana jest ekspercka wiedza przedstawicieli organizacji, zwłaszcza 

osób, które reprezentują jednocześnie instytucje akademickie.  

Dla przedstawicieli GMK, z którymi rozmawiano w badaniach jakościowych, stanowią przestrzeń do 

wymiany zdań na trudne tematy na żywo, „na forum”, a nie tylko pisemnie, co jest ułomną formą 

komunikacji: „przerzucanie się pismami jest często takie suche i dość trudne”. Obecność przedstawicieli 

NGO pozwala urzędnikom mieć „u siebie”, w wydziale, głos mieszkańców: „przy opieraniu się tylko na 

prawie i tylko na swoim poglądzie nie zawsze mamy cały ogląd sytuacji, natomiast w przypadku jak jest 

ten głos społeczny, w postaci organizacji, na spotkaniu, to od razu możemy rozważać więcej aspektów, 
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na które oni zwracają uwagę”. Taka bezpośredniość i bliskość oceniana jest pozytywnie i wiązana jest 

ze skutecznością.  

Tryb działania zespołów wydaje się być podobny do KDO, jednak zakres tematyki, którym zajmują się 

poszczególne z nich jest węższy i ściślej określony, celowy. Z zebranych w badaniach informacji wynika, 

że skład osobowy tych podmiotów jest zamknięty, co jest istotną różnicą w stosunku do KDO, do 

których nowi członkowie mogą dołączyć z własnej inicjatywy, choć niektóre konsultują się z 

organizacjami nie będącymi ich członkami w zakresie szczegółowych zagadnień. Specyfika 

funkcjonowania zespołów zadaniowych, ich znaczenie dla kształtu polityk miejskich oraz wpływ na 

struktury decyzyjne to tematy, które warto zgłębić w dalszych badaniach. Ze względu na ich znaczenie 

dla współpracy na płaszczyźnie tworzenia polityk publiczną, warto rozważyć szerszą informację o 

efektach ich prac. 

 

Diagnozowanie lokalnych problemów i wyzwań 

Jednym z obszarów przedmiotowych współpracy samorządu i organizacji przy tworzeniu polityk 

publicznych jest współdziałanie w 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. Jak wskazywano w 

powyższym omówieniu działalności ciał dialogu, do pewnego stopnia są one przestrzenią 

współdziałania w zakresie diagnozy. 

Większość organizacji, z którymi prowadzono wywiady pogłębione, nie była zapraszana do 

współpracy z miastem w zakresie diagnozy potrzeb i problemów lokalnych. Zwracano uwagę na kilka 

powodów, dla których powinny być w większym stopniu włączone w ten aspekt tworzenia polityk. Po 

pierwsze, ze względu ich  zakorzenienia w kontekście lokalnym – jako podmioty społeczeństwa 

obywatelskiego reprezentują interesy mieszkanek i mieszkańców, oraz dysponują siecią kontaktów z 

nimi. Po drugie - ekspertyza w określonym obszarze, specjalistyczna wiedza i doświadczenie. Po trzecie 

– związana z wyżej wspomnianym zakorzenieniem i specyfiką podmiotów trzeciego sektora – szybkość 

działania i elastyczność, pozwalające na szybką identyfikację aktualnych potrzeb w danym obszarze. 

Sformułowano ocenę, że istniejące procesy diagnozy i tworzenia polityk są długotrwałe, co skutkuje 

nieadekwatnością rozwiązań - zanim wnioski i rekomendacje staną się częścią polityk, sytuacja w 

obszarze ulega zmianie, zebrane dane stają się nieaktualne. Szersza, niż obecnie, współpraca z NGO 

pozwoliłaby usprawnić diagnozę.  „To nie jest wina miasta, ale to jest po prostu tak ciężka machina, że 

warto by było skorzystać z (…) dużo szybszego i elastycznego źródła jakim są organizacje eksperckie”. 

O współpracę w obszarze diagnozy lokalnej pytano również w badaniu ilościowym. Z uzyskanych 

danych wynika, że większość organizacji (60%) informuje Urząd o rozpoznanych problemach i 

występuje do Urzędu z propozycjami działań służących poprawie sytuacji w dziedzinie, którą się 

zajmują.  

Organizacje, które nie informują Urzędu o lokalnych problemach oraz nie występują do Urzędu z 

propozycjami współpracy w tym zakresie zapytano dlaczego nie podejmują tego typu działań. Wśród 

powodów wymieniono: 

 Nie mieliśmy takiej potrzeby. (2 wskazania) 
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 Staraliśmy się sami rozwiązywać problemy. (1 wskazanie) 

 Nie wiadomo było, czy warto, czy urząd zajmie się naszymi sprawami, wysłucha propozycji. 

Teraz mamy nadzieję na zmianę, gdyż będziemy członkami dialogu z UMK. (1 wskazanie) 

 Nie miał kto z tym występować-za mało osób. (1 wskazanie) 

 Nie sądziliśmy, że to coś pomoże. (1 wskazanie) 

 
Zebrane w ramach badań jakościowych i ilościowych dane wskazują, że obecne procesy 

diagnozowania prowadzone przez Urząd w niewystarczającym stopniu włączają organizacje. 

Jednocześnie, są one  zainteresowane współpracą z Urzędem w tym zakresie. W badaniu ankietowym 

ponad 50% organizacji deklarujących chęć rozszerzenia współpracy z UMK wskazała, że chciałaby 

uczestniczyć w diagnozowaniu potrzeb mieszkańców Krakowa.  

 

Komunikacja i wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i 

kierunkach działań 

Kolejnym obszarem tematycznym, związanym ze współpracą w tworzeniu polityk publicznych, o który 

pytano w przeprowadzonych badaniach, było wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i 

kierunkach działań. Zagadnienie to było przedmiotem pytań w badań ankietowych. Pytano w nim 

również o kształt i ocenę komunikacji pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami 

pozarządowymi. Było także istotnym wątkiem poruszanym w badaniach jakościowych. Siłą rzeczy, 

wypowiedzi i oceny respondentów dotyczące komunikacji i wzajemnej informacji pomiędzy 

organizacjami a miastem dotyczą nie tylko płaszczyzny tworzenia polityk, ale także pozostałych, 

wymienionych w modelu współpracy, płaszczyzn. Dla jasności struktury raportu są jednak omówione 

w tym miejscu. 

Większość organizacji (70%), które wzięły udział w ankiecie, otrzymuje od Urzędu Miasta Krakowa 

informacje na temat działań dotyczących organizacji pozarządowych. Są to głównie informacje 

dotyczące konkursów dla organizacji pozarządowych oraz informacje o wydarzeniach organizowanych 

dla organizacji pozarządowych w Krakowie. Organizacje zapytano także, czy z własnej inicjatywy 

informują Urząd Miasta o prowadzonych przez siebie działaniach oraz czy Urząd kontaktuje się z nimi 

w celu uzyskania tego typu informacji. Zdecydowana większość (75%) ankietowanych wskazała, że 

informuje Urząd o swoich działaniach. Jednak tylko 37% respondentów spotyka się z aktywnym 

działaniem Urzędu w celu pozyskania informacji o działaniach organizacji. Wymiana informacji 

między Urzędem a organizacjami w większości dotyczy sprawozdawczości. Z uzyskanych danych 

wynika, że w opinii organizacji Urząd w niewielkim stopniu interesuje się działaniami prowadzonymi 

przez organizacje, które nie są związane z realizacją zleconych projektów. U organizacji, które nie 

informują Urzędu o swoich działaniach dominuje przekonanie, że takie informowanie jest bezcelowe, 

ponieważ Urząd nie interesuje się ich działalnością.  

Organizacje wskazały, że szukając informacji na temat działań UMK dotyczących organizacji, najczęściej 

korzystają z portalu www.ngo.krakow.pl oraz kontaktują się mailowo lub bezpośrednio z pracownikami 

UMK. Dość popularnym źródłem informacji jest także newsletter. 

W świetle zebranych danych w badaniu ankietowym danych, główne źródła informacji o działaniach 

UMK dotyczących NGO to: 

 portal www.ngo.krakow.pl (40 wskazań) 
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 informacje przesyłane mailowo przez UMK na adres organizacji (35 wskazań) 

 newsletter UMK dotyczący organizacji pozarządowych (26 wskazań) 

 kontakt bezpośredni z pracownikami UMK (24 wskazania) 

 biuletyn informacji publicznej (BIP) (23 wskazania) 

Fakt, że organizacje najczęściej korzystają z przeznaczonego im miejskiego serwisu internetowego, nie 

zaskakuje. W ankiecie respondentów zapytano o bardziej szczegółową jego ocenę w kilku wymiarach, 

co przedstawia poniższy wykres: 

Wykres 8 Ocena portalu www.ngo.krakow.pl [N=67] 

 

Krakowskie organizacje, biorące udział w badaniu ankietowym, oceniają portal www.ngo.krakow.pl 

w większości pozytywnie. We wszystkich ocenianych aspektach portalu dominowały oceny dobre. 

Przy czym należy zauważyć, że prawie nie wystąpiły oceny najniższe (bardzo źle). Taka ocena została 

przyznana tylko raz i dotyczyła łatwości odnalezienia szukanych informacji. Pojawiło się natomiast dużo 

odpowiedzi neutralnych „ani dobrze, ani źle”, co wskazuje, że wiele osób nie ma jasno określonego 

zdania na temat portalu. 

Stosunkowo najlepiej oceniono portal pod względem czytelności informacji (38 ocen pozytywnych), 

przydatności zamieszczanych informacji (36 ocen pozytywnych) oraz sposobu prezentacji informacji 

(34 oceny pozytywne). Najwięcej ocen negatywnych wystąpiło w przypadku sposobu prezentacji 

informacji oraz przyjazności portalu – te aspekty portalu wydają się zatem być szczególnym polem do 

rozwoju. W przypadku oceny sposobu prezentacji informacji widać pewną polaryzację – wystąpiło 

stosunkowo najwięcej ocen negatywnych jak i ocen pozytywnych.  

Mimo w większości ogólnie pozytywnej oceny portalu ngo.krakow.pl w odpowiedzi na pytania otwarte 

ankiety pojawiło się kilka komentarzy świadczących o tym, że organizacjom „brakuje jednego 

przejrzystego miejsca o podstawowych "stałych" informacjach w związku ze współpracą z NGO oraz 

jednego miejsca zbierającego informacje” a „obecny portal jest za mało 'nowoczesny' i za mało 

użyteczny (czyli dostosowany do potrzeb użytkowników UX).” 

Podobne oceny wyrażali uczestnicy badań jakościowych, zwracając uwagę przede wszystkim na 

trudności w odnalezieniu szukanych informacji i ich zrozumiałość: „naprawdę trudno jest coś znaleźć, 
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nawet jeśli się tą stronę zna”; „jak się próbuje człowiek zorientować, to jest trudno, jak ktoś tak nie wie 

gdzie i co (…), do kogo ja mam właściwie z tego MOWISu zadzwonić, gdzie ja mam pójść, jak mam 

skorzystać z tej współpracy, jak w ogóle rozpocząć tą współpracę”. W praktyce, znalezienie informacji 

(np. w zakresie procedur, informacji o konkursach ofert, etc.) wymaga odwiedzenia kilku stron 

internetowych - różnych jednostek, wydziałów, witryn Biuletynu Informacji Publicznej, miejskich 

serwisów tematycznych. Respondenci szukają informacji do skutku, opierając się raczej na własnej 

intuicji i wyszukiwarkach, niż nawigacji samych stron. Mówiono również o problematyczności istnienia 

dużej liczby stron miejskich o nakładających się niekiedy zakresach tematycznych, co ogranicza 

przejrzystość informacji i komunikacji. Formułowane w wywiadach pogłębionych oceny dotyczą nie 

tylko portalu ngo.krakow.pl, ale ogólnie internetowych kanałów komunikacji Gminy. Rozproszenie 

informacji, wraz z wielością miejsc ich publikacji, skutkują poczuciem chaosu informacyjnego. 

Z uzyskanych danych wynika, że 1/3 organizacji pozarządowych, które wzięły udział w ankiecie, 

korzysta z portalu ngo.krakow.pl dość często czyli raz na tydzień lub kilka razy w tygodniu. Świadczy to 

o stosunkowo dużej popularności i znaczeniu tego narzędzia komunikacji. 27% organizacji wskazało, 

że korzysta z portalu raz na miesiąc. Należy jednak wziąć pod uwagę, że aż 16% organizacji nie korzysta 

z portalu w ogóle, co może wskazywać na potrzebę dalszej promocji portalu. W odniesieniu do 

rozpoznawalności portalu należy przywołać wątek z badań jakościowych, mianowicie fakt, że niektórzy 

z rozmówców nie identyfikowali portalu z prowadzącym go MOWIS lub nawiązywali do 

ogólnopolskiego serwisu ngo.pl. Zbieżność nazw domen i wynikająca z niej konfuzja to istotne 

zagadnienie w kontekście wizerunkowo-promocyjnym.  

Podsumowując ocenę portalu ngo.krakow.pl, można stwierdzić, że wymaga on pewnych zmian w 

zakresie sposobu prezentacji informacji oraz przyjazności portalu, powinien być również rozwijany 

jako pojedyncze, spójne miejsce zbierające informacje istotne z punktu widzenia organizacji 

pozarządowych. W tym celu należy rekomendować przeprowadzenie profesjonalnych badań 

użyteczności serwisu (tj. badań UX, User Experience) i przeprojektowanie zarówno jego architektury 

informacji, jak i sposobu ich prezentacji. Wydaje się jednocześnie, że ze względu na istniejące 

przyzwyczajenia respondentów oraz względną rozpoznawalność domeny, lepszym rozwiązaniem jest 

jej utrzymanie, niż budowa kolejnego serwisu pod innym adresem internetowym.  

W  badaniach ilościowych uczestników poproszono również, aby całościowo ocenili sposób, w jaki UMK 

komunikuje się z ich organizacją. Organizacje oceniały komunikację UMK na siedmio-stopniowej skali, 

gdzie 1 oznaczało ocenę „zdecydowanie źle”, a 7 ocenę „zdecydowanie dobrze”. Najwięcej organizacji 

zaznaczyło ocenę pośrednią: „4- ani dobrze, ani źle” (19 z 62 organizacji czyli 28% ). Ogólnie jednak 

przeważały oceny pozytywne (odpowiedzi 5-7: 28 z 62 organizacji co daje 45% odpowiedzi). 

Negatywnych ocen (odpowiedzi 1-3) było tylko 12 (9%). 
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Wykres 9 Jak Pani/Pan ocenia sposób, w jaki Urząd Miasta Krakowa komunikuje się z Państwa 
organizacją? [N=62] 

 

Organizacje, które wypełniały ankietę, poproszono także o wskazanie, w jaki sposób można by 

poprawić komunikację UMK z organizacjami, aby przebiegała lepiej. Dla wielu organizacji kluczowe w 

tym zakresie jest zwiększenie liczby spotkań oraz usprawnienie przepływu informacji. Organizacje 

wskazywały, że Urząd powinien organizować więcej spotkań, których celem byłoby pogłębianie oraz 

rozszerzanie zakresu współpracy między organizacjami a Urzędem oraz między samymi organizacjami 

w konkretnych obszarach współpracy. Organizacje chciałyby także otrzymywać więcej informacji o 

różnych formach współpracy z UMK, a także o działaniach Urzędu oraz innych organizacji zbieżnych z 

ich obszarem działalności. Jednocześnie organizacje chciałyby być częściej włączane w działania Urzędu 

w ich obszarze działalności. Pojawiły się także głosy, aby w większym niż obecnie stopniu włączać 

organizacje w tworzenie rozwiązań systemowych dotyczących współpracy. Sugerowano także, aby 

usprawnić przepływ informacji między samymi organizacjami działającymi w podobnych obszarach 

(stworzenie branżowej grupy mailingowej umożliwiającej wymianę informacji lub rozbudowanie 

obecnych funkcji portalu ngo.krakow.pl).  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w wywiadach mówili o różnych 

doświadczeniach współpracy, niektóre oceniając pozytywnie, inne negatywnie. Jednym z elementów, 

który wydaje się różnicować te doświadczenia, jest podejście i sposób komunikacji pracowników 

administracji, z którymi organizacje mają do czynienia – jak to ujęto: „bardzo dużo zależy od osób po 

prostu”, „od nastawienia tych osób zależy, czy ta współpraca przebiega dobrze, czy rodzi głównie stres”. 

Zebrane dane wskazują, że w GMK brakuje jednolitej polityki komunikacyjnej z organizacjami, co w 

praktyce oznacza, że występują duże różnice w sposobie komunikowania się między wydziałami 

Urzędu. Postulowano wprowadzenie systemowego rozwiązania w zakresie komunikacji – jednej, 

spójnej polityki komunikacyjnej zawierającej zasady komunikacji oraz wymiany informacji dotyczących 

organizacji zarówno między wydziałami jak i pomiędzy organizacjami i wydziałami. 

W świetle badań jakościowych, komunikacja pomiędzy urzędem a organizacjami wydaje się działać 

najlepiej, gdy jest oparta o indywidualny kontakt, szczególnie z urzędnikami niższego szczebla. 

Respondenci często wskazywali spotkania twarzą w twarz jako najlepszą formę komunikacji, a „pocztę 

pantoflową” jako najlepszy jej kanał. Oczywiście, na podstawie badań jakościowych nie można 
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formułować twierdzeń co do skali zjawiska, tym bardziej tak zależnego od cech konkretnych 

przedstawicieli urzędu. Tym niemniej, warto omówić aspekty i postawy, które podnoszą jakość 

komunikacji.  

Przedstawiciele organizacji przytaczali pozytywne doświadczenia wsparcia merytorycznego i bieżącego 

podczas realizacji projektów, doceniając elastyczność i brak nadmiernego formalizmu w kontaktach. 

W odniesieniu do urzędników, z którymi na bieżąco współpracowali, respondenci używali niekiedy 

pozytywnie nacechowanych określeń, takich jak „to nie (stereotypowi) urzędnicy”, „jest zaufanie”.  

Kontakt osobisty, a nie wyłącznie za pośrednictwem pism lub maili, prowadzi do redukcji dystansu i 

daje pole do dostrzeżenia indywidualnych cech przedstawiciela urzędu. Wśród nich pozytywnie 

oceniana jest aktywność, sprawczość, otwartość, ułatwianie kontaktu z urzędem poprzez 

przekierowanie do odpowiednich struktur miejskich. Cechy te wiązane były przez niektórych 

respondentów badań jakościowych z przynależnością przedstawiciela urzędu do struktury (np. działu, 

zespołu), która w swojej codzienności opiera się na kontaktach z mieszkańcami.  

Zwrócono także uwagę, że w wydziałach i jednostkach miejskich występuje mniejsza rotacja 

urzędników, niż w innych podmiotach finansujących działania NGO, tj. Urzędzie Marszałkowskim i 

ministerstwach. Taka stabilność sprawia, że przy kilkuletniej współpracy strony nie muszą uczyć się 

komunikacji od nowa, co usprawnia współpracę. Wieloletnie doświadczenie współpracy sprawia 

również, że przedstawiciele organizacji uczą się, jak znaleźć odpowiednie informacje – do kogo 

zadzwonić, gdzie na stronach internetowych GMK znaleźć odpowiednie wskazówki.  

Poza omówionymi wyżej indywidualnymi postawami partnerów komunikacji, dla jakości współpracy 

istotne znaczenie ma świadomość wspólnego celu – „przekonanie, że nie jesteśmy wrogami dla siebie, 

tylko pracujemy i mamy wspólny cel – dobrze wydać i dobrze udokumentować dotację, i zrobić coś 

dobrego, żeby i miasto i my, żebyśmy mogli mieć poczucie po zamknięciu, po stworzeniu raportu, że 

przyczyniliśmy się i my i miasto do zrobienia czegoś ważnego”. Inna osoba, z którą przeprowadzono 

wywiad, potrzebę świadomości wspólnego celu formułowała jako czynnik rozwoju współpracy, 

mówiąc o tym, że potrzebne jest „poczucie współistnienia, a nie współzawodnictwa” pomiędzy 

miastem a organizacjami. Taka wspólnota celów powinna, zdaniem respondentów, przekładać się na 

funkcjonowanie komunikacji w obydwu kierunkach, dzielenie się bieżącą informacją i dobrymi 

praktykami, a także wzajemne ich promowanie na zewnątrz.  

Zarówno w badaniach jakościowych, jak i w odpowiedzi na pytania otwarte ankiety internetowej, jako 

przeciwieństwa wspólnoty celów przedstawiano traktowanie organizacji przez urzędników jako 

petentów lub wykonawców polityk miejskich. Wiele organizacji nie czuje się traktowana na równi, po 

partnersku przez pracowników Urzędu. Zdaniem niektórych organizacji, aby komunikacja przebiegała 

sprawniej potrzebna jest także zmiana nastawienia urzędników do organizacji pozarządowych – 

zwiększenie ich otwartości na współpracę, zwiększenie zaangażowania w działania trzeciego sektora 

oraz zainteresowania działalnością i problemami organizacji. Cytując respondentów badań 

ankietowych: „UMK powinno zależeć na współpracy.” „Więcej zainteresowania ze strony UMK tym, 

czym zajmują się lokalne NGO. Może odwiedziny w każdym z nich.” Dostrzegane są jednak zmiany w 

pozytywnym kierunku: „Na szczęście już teraz w niektórych wydziałach urzędu pracują osoby otwarte 

na organizacje co jest bardzo cenne.” 

Kolejny aspekt komunikacji, poruszany zarówno w badaniach jakościowych, jak i w badaniu 

ankietowym, dotyczy zbyt małej aktywności GMK w wychodzeniu z informacją „do adresatów” – czy 

to organizacji pozarządowych, czy mieszkańców. Zjawisko to z jednej strony dotyczy informowania „na 

zewnątrz”, poza fizyczną przestrzenią Urzędu i najbliższych mu kanałach komunikacji. Dotyczy to m.in. 

tradycyjnych kanałów komunikacji, takich jak spotkania z przedstawicielami urzędu, tablic 
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informacyjnych w przestrzeni miejskiej, mediów, jakimi są telewizja tramwajowa i autobusowa. 

Koncentracja na kanałach internetowych grozi zaś pogłębianiem wykluczenia cyfrowego niektórych 

grup mieszkańców. Niewystarczające wychodzenie z informacją do adresatów dotyczy jednak także 

przestrzeni internetu i objawia się opisywanym wyżej rozproszeniem informacji, jak również małą 

aktywnością w kierowaniu komunikacji do odbiorców. Organizacje potrzebują zwiększenia inicjatywy 

ze strony pracowników UMK do podejmowania współpracy: zapraszania i zachęcania organizacji do 

współpracy, na spotkania oraz lepszego informowania. Innymi słowy, jak to określił jeden z 

przedstawicieli organizacji, Urząd powinien „wyjść naprzeciw NGO”. 

Owo niewystarczające „wychodzenie naprzeciw”, „do adresatów”, może wynikać z braku w 

strukturach jednostek i wydziałów osób, których praca w pełni byłaby skupiona na współpracy i 

działaniach NGO – osób, które w większym stopniu niż obecnie byłyby odpowiedzialne za dbanie o 

kontakt z organizacjami oraz odpowiednią wymianę informacji. Cytując respondenta badań 

ankietowych: „W każdym wydziale UMK powinna  pracować osoba odpowiedzialna za kontakty z 

organizacjami pozarządowymi zajmującymi się działalnością zbieżną z działalnością danego wydziału. 

Osoba ta powinna kontaktować się z organizacjami oraz wsłuchiwać w ich głos. W ten sposób 

organizacje wiedziałyby co robi UMK a UMK wiedziałby co i jak robią organizację.” 

W przeprowadzonych w ramach badań jakościowych wywiadach z urzędnikami również poruszano 

zagadnienia związane z komunikacją z organizacjami pozarządowymi, jednak nie wyrażali oni zbyt 

wielu ocen w tym zakresie. Pojawiła się jedna ważna obserwacja dotycząca postaw organizacji, tj. że 

organizacje oczekują bycia informowanymi przez urząd, jednak nie przekazują informacji od siebie i nie 

odpowiadają na kontakt. To poczucie jednostronności może być ważnym czynnikiem kształtującym 

proces komunikacji pomiędzy przedstawicielami Urzędu a organizacjami, choć kłóci się z 

przytaczanymi powyżej deklaracjami ankietowanych organizacji, które w większości twierdzą, że 

przekazują Urzędowi informacje o swoich działaniach. Ustalenie przyczyn tych rozbieżności 

wymagałoby dalszych badań, z pewnością jednak przyczyniłoby się do rozwiązania trudności 

komunikacyjnych. Urzędnicy sygnalizowali także pojawiające się trudności w komunikacji i współpracy 

w obrębie GMK – pomiędzy jej wydziałami lub jednostkami. 

Komunikacja i wymiana informacji jest istotnym wymiarem współpracy pomiędzy samorządem a 

organizacjami pozarządowymi, a o jej znaczeniu w kontekście krakowskim świadczy choćby fakt, że 

dotyczyło jej stosunkowo najwięcej komentarzy wyrażonych w badaniu ankietowym. Z uzyskanych 

danych wynika, że istnieje silna potrzeba usprawnienia procesów komunikacji oraz przepływu 

informacji między GMK a organizacjami pozarządowymi. Organizacje chciałyby mieć lepszy dostęp do 

informacji dotyczących działań Urzędu w zakresie współpracy z NGO, np. otrzymywać więcej 

sprofilowanych informacji na temat działań Urzędu dotyczących ich obszaru działalności. Zdaniem 

organizacji Urząd powinien organizować więcej spotkań, których celem byłoby pogłębianie oraz 

rozszerzanie zakresu współpracy między organizacjami a Urzędem oraz między samymi organizacjami 

w konkretnych obszarach współpracy. W ankiecie mocno także wybrzmiała potrzeba lepszego 

wykorzystania portalu www.ngo.krakow.pl w celach informacyjnych, ale też komunikacyjnych – 

umożliwiających organizacjom kontaktowanie się ze sobą. 

Kwestia postaw i nastawienia urzędników GMK była dość szeroko komentowana w badaniach i wydaje 

się być znacząca dla przebiegu współpracy z perspektywy NGO. W badaniu ankietowym pojawiły się 

zarówno bardzo pozytywne jak i bardzo negatywne głosy na temat nastawienia przedstawicieli Urzędu 

do współpracy z NGO, podobnie w badaniach jakościowych opisywano zróżnicowane doświadczenia. 

Wskazuje to, że nie można mówić o ogólnym nastawieniu GMK do współpracy, a raczej o nastawieniu 

konkretnych urzędników w konkretnych wydziałach i jednostkach.  Niemniej jednak nastawienie do 

współpracy w znaczący sposób wpływa na jej jakość, dlatego ważne jest, aby podejmować działania 



  

37 
 

mające na celu zmianę negatywnego nastawienia urzędników do współpracy lub też, jak to sugerował 

jeden z respondentów – dobierania do współpracy z organizacjami osób, zaangażowanych w działania 

trzeciego sektora, które rozumieją znaczenie tej współpracy. Omawiany tutaj problem jest częścią 

szerszego zjawiska jakim jest budowanie kultury współpracy w polskim społeczeństwie oraz 

rozpowszechnianie wiedzy na temat znaczenia partycypacyjnego zarządzania dobrem wspólnym. 

Kwestia nastawienia do współpracy, zaangażowania w nią lub jej braku, partnerskiego traktowania 

siebie nawzajem w tej perspektywie wydaje się być bardzo istotna zarówno dla rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego jak i ulepszania jakości współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi. 

 

Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad 

realizacji innych przedsięwzięć 

Poza opisanymi wcześniej ramami ciał dialogu, współpraca Gminy z organizacjami w  obszarze 

tworzenia polityk publicznych, odbywa się także poprzez udział NGO w konsultacjach społecznych. 

Realizowane są one w Krakowie w dwóch trybach – konsultacji z organizacjami pozarządowymi2 oraz 

konsultacji z mieszkańcami, w oparciu o uchwałę dotyczącą konsultacji projektów inwestycyjnych i 

innych projektów miejskich3. W ocenie respondentów najczęściej wykorzystywany jest pierwszy tryb, 

w praktyce polegający na „wywieszeniu w BIP” projektu dokumentu i czekania na uwagi w minimalnym 

możliwym okresie, tj. 14 dni, oraz skierowaniu projektu do KRDPP. W porównaniu z trybem konsultacji 

społecznych, pierwszy tryb jest szybki i przejrzysty, a dzięki jasno określonej procedurze „wiadomo, co 

się dzieje”, co sprawia, że jest atrakcyjny dla przedstawicieli GMK. W przeprowadzonych badaniach 

jakościowych przeważały negatywne oceny istniejącego systemu konsultacji, na jego nieefektywność 

zwracali uwagę zarówno urzędnicy, jak i pozarządowcy. W momencie przygotowania niniejszego 

raportu dobiegały końca kilkuletnie prace nad nową uchwałą, która ujednolica konsultacje w 

mieście. Wydaje się, że z nową procedurą nadzieje wiążą przedstawiciele obydwu sektorów. 

Pytani o zmiany w zakresie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi zachodzące na 

przestrzeni ostatnich lat, respondenci badań jakościowych wskazywali na częstsze stosowanie 

narzędzi partycypacyjnych i konsultacji, zwiększenie świadomości ich wagi, oraz edukację 

wewnętrzną w obrębie wydziałów i jednostek. Niektórzy wiązali to ze zmianą podejścia osób 

decyzyjnych i zarządzających w strukturach miejskich, wzrostem świadomości potrzeby dialogu miasta 

z organizacjami i mieszkańcami. Ponadto, w niektórych jednostkach tworzone są wyodrębnione 

zespoły, mające za zadanie współpracę i komunikację z mieszkańcami. W wywiadach z urzędnikami 

pojawiła się opinia, że bez strukturalnego wyodrębnienia tego rodzaju komórek, komunikacja z 

mieszkańcami byłaby utrudniona. Podobnego zdania są przedstawiciele organizacji pozarządowych, o 

czym wspomniano w części dotyczącej komunikacji, powyżej.  

W tym miejscu warto podkreślić, że w oparciu o istniejące narzędzia prawne w Krakowie stosuje się 

zarówno konsultacje oparte o narzędzia internetowe, jak i aktywne formy konsultacji, np. spotkania 

skierowane do potencjalnie zainteresowanych grup. W ramach badań jakościowych przeprowadzony 

                                                           
2 Uchwała Nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji 
3 Uchwała nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów 
miejskich wraz z późniejszymi zmianami. 
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został wywiad z osobą reprezentującą Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM), który przy planowanych i 

realizowanych inwestycjach wykorzystuje aktywne formy konsultacji z mieszkańcami, w celu zebrania 

pogłębionych informacji na temat doświadczeń w tym zakresie.  

W swoich działaniach ZZM wykorzystuje placemaking – metodę pracy, której bazą jest założenie, że 

mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzebują na danym terenie, dlatego przy planowaniu przestrzeni 

ich głos ma kluczowe znaczenie. Konsultacje prowadzone są zarówno wtedy, gdy pojawia się inicjatywa 

oddolna, jak np. w przypadku Stacji Wisła, ale również przy projektach inicjowanych przez ZZM o różnej 

skali, np. parków kieszonkowych. W praktyce proces ma kilka etapów - najpierw wykorzystywane są 

techniki pracy warsztatowej, oparte o design thinking, które służą zbadaniu potrzeb mieszkańców oraz 

przedstawieniu inspiracji rozwiązań przez pracowników jednostki. Następnie przygotowywany jest 

projekt zagospodarowania przestrzeni, który zostaje zaprezentowany mieszkańcom i zbierane są 

uwagi. W etapie finalnym gotowy projekt przedstawiony jest do akceptacji mieszkańcom. Pierwotnie 

spotkania organizowano w siedzibie ZZM, jednak obecnie, w porozumieniu z mieszkańcami, wybierane 

są miejsca blisko inwestycji, co umożliwić ma grupie docelowej jak najliczniejsze uczestnictwo. Co 

istotne, spotkania organizowane są po południu, a zatem poza urzędowymi godzinami pracy. 

Ogłoszenia o konsultacjach zamieszczane są w internecie – na stronach internetowych i w kanałach 

społecznościowych miasta, ZZM, Miejskiego Centrum Dialogu, jak również w przestrzeni fizycznej, w 

formie plakatów w rejonie inwestycji.  

Zainteresowanie spotkaniami oceniane jest jako rosnące – obecnie uczestniczy w nich przeciętnie od 

20 do 50 osób. Początkowe działania miały charakter głównie informacyjno-edukacyjny – budowano 

świadomość tego, czym zajmuje się ZZM jako jednostka, oraz pokazywano różne możliwości 

kształtowania przestrzeni, np. alternatywne rozwiązania placów zabaw. Z czasem wypracowano 

„dobrą sławę”, reputację, która służy frekwencji – mieszkańcy dostrzegają efekty realizowanych 

działań, mają poczucie sensu, chętniej uczestniczą w kolejnych konsultacjach. Pokazywanie inspiracji i 

pomysłów przekłada się w ocenie przedstawicieli jednostki również na większą liczbę i zróżnicowanie 

„zielonych projektów” zgłaszanych do krakowskiego Budżetu Obywatelskiego. Warto zauważyć, że owo 

„zwiększenie” opisane zostało w wywiadzie jako jeden z celów działania ZZM; stanowi ciekawy 

wskaźnik skuteczności działania jednostki miejskiej. 

W odniesieniu do przedmiotu niniejszego raportu, jakim jest współpraca Gminy Miejskiej Kraków z 

organizacjami pozarządowymi, doświadczenia ZZM są o tyle istotne, że w prowadzonych przez tą 

jednostkę konsultacjach uczestniczą także przedstawiciele NGO, choć nie są, wyróżnionym ich 

adresatem. Dla przedstawicieli jednostki organizacje reprezentują mieszkańców, jednak ich głos jest 

równorzędny z głosem pozostałych uczestników procesu – osób, które nie są zrzeszone w 

organizacjach. W praktyce w konsultacjach głos wyraża często lider – osoba występująca w imieniu 

organizacji, lub części społeczności. Współpraca z organizacjami może być, w ocenie ZZM, o tyle 

prostsza, że mają bardziej sprecyzowane kierunki działania, niż pojedynczy mieszkańcy. 

W innych wywiadach zwrócono uwagę na zależność pomiędzy przedmiotem konsultacji a skalą 

zainteresowania udziałem w nich. Zieleń, w tym kontekście, miałaby być tematem stosunkowo łatwym 

i atrakcyjnym dla uczestników.  

Spotkania jako narzędzie konsultacji stosowane były również w przypadku tworzenia istotnych 

miejskich dokumentów, jak np. w latach 2014-2015, przy tworzeniu Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Krakowa, która określa wytyczne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

(MOPS) i innych instytucji w obszarze wykluczenia społecznego. W jej przypadku do współpracy 

zaproszono organizacje realizujące zadania miejskie – z około 100 zaproszonych, wzięło udział ok 50-

60. Prace prowadzone były w zespołach roboczych i grupach tematycznych, a możliwe do 
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uwzględnienia uwagi zostały wprowadzone do dokumentu. MOPS w okresie podlegającym ewaluacji 

konsultował również programy o mniejszej skali wykorzystując spotkania jako formę zbierania uwag, 

jednak brała w nich udział mniejsza liczba organizacji. Wskazywano, że konsultacje były istotne nie 

tylko ze względu na możliwość wpływu organizacji na kształt dokumentów, ale także stanowiły okazję 

do wyjaśnienia uwarunkowań prawnych i zakresów kompetencji określających to, co jest możliwe do 

realizacji w ramach polityki miejskiej, miały zatem również charakter edukacyjny. 

Wśród innych istotnych polityk tworzonych w oparciu o spotkania konsultacyjne wymieniano w 

badaniach Program Otwarty Kraków, Program Rozwoju Kultury w Krakowie do 2030 r., oraz Strategię 

Rozwoju Krakowa. Niestety, pogłębione porównanie doświadczeń różnych krakowskich podmiotów 

stosujących spotkania jako narzędzie tworzenia polityk publicznych nie było możliwe w ramach 

prowadzonych badań. Nie udało się również jednoznacznie zidentyfikować różnic pomiędzy 

spotkaniami prowadzonymi jako konsultacje, a działalnością omawianych wcześniej zespołów, 

powoływanych zarządzeniem Prezydenta. Z pewnością jest to jednak temat wart dalszej eksploracji, 

szczególnie w zakresie stosowanych technik pracy grupowej, skuteczności moderacji, efektywności i 

wpływu na kształt dokumentów, zachęcania do uczestnictwa, czy wymiany doświadczeń w obrębie 

GMK. 

Osoby, z którymi rozmawiano w ramach badań jakościowych, różnie oceniają dotychczasowy sposób 

prowadzenia konsultacji w Krakowie, co jest zapewne związane z indywidualnymi doświadczeniami i 

praktykami poszczególnych wydziałów i jednostek.  

Wśród organizacji pozarządowych pojawiły się krytyczne oceny stojących za konsultacjami intencji. W 

ocenie respondentów, część konsultacji służy jedynie spełnieniu formalnego obowiązku, służy 

„klepnięciu, że się odbyły”, oraz poinformowaniu o wprowadzanej polityce, a nie rzeczywistej diagnozie 

problemów, czy szukaniu możliwych rozwiązań. Niektóre NGO są rozczarowane i sygnalizują poczucie 

bezcelowości angażowania się w konsultacje. Takie opinie formułowane były przez przedstawicieli 

organizacji, które przesyłały uwagi do konsultowanych dokumentów, jednak nie otrzymały informacji 

zwrotnej uzasadniającej ich odrzucenie, lub niekiedy nawet potwierdzenia otrzymania uwag. Skutkuje 

to oceną procesu jako pozorny i niechęcią do poświęcania czasu na kolejne konsultacje. Należy jednak 

zaznaczyć, że wśród respondentów znalazły się również organizacje, które informacje zwrotne 

otrzymywały i swoje doświadczenia oceniały jako pozytywne.  

Przedstawiciele GMK zwracali z kolei uwagę na niewłaściwe postawy wśród NGO: „(…) organizacje 

pozarządowe nie wykazują inicjatywy, żeby (…) się interesować tym, co się w mieście dzieje, szukać 

takich informacji; wydaje mi się, że to też jest ich obowiązek, skoro są przedstawicielami tej bardziej 

aktywnej grupy w naszym społeczeństwie”, „mają (…) bardzo roszczeniową postawę w stosunku do 

urzędu, że one zostaną indywidualnie (…) zaproszone”. W ocenie innego przedstawiciela Urzędu, 

aktualny model konsultacji jest nieskuteczny, o czym świadczy m.in. brak uwag do projektów i niskie 

zainteresowanie procesem. Niektórzy deklarowali, że konsultacje z organizacjami mają duże znaczenie 

dla programowania działań jednostki. 

Konsultowanie strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz najważniejszych dokumentów 

i aktów prawnych było także przedmiotem badania ilościowego. Ponad połowa organizacji  

pozarządowych, biorących udział w ankiecie, była zapraszana do udziału w konsultacjach, ale tylko 

22% organizacji w nich uczestniczyło. Wśród głównych powodów nieuczestniczenia w konsultacjach 

organizacje wymieniały: 

 nie byliśmy zapraszani (8 wskazań) 

 brak czasu (4 wskazania) 
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 nieodpowiedni termin (3 wskazania)  

 nie tworzono programów w obszarze tematycznym działalności Fundacji (1 wskazanie) 

 brak woli merytorycznej dyskusji po stronie UMK (1 wskazanie) 

 nasze działania są krytyczne wobec UMK (1 wskazanie) 

Powody wymienione przez organizacje wskazują, że nie biorą one udziału w konsultacjach głównie z 

przyczyn techniczno-organizacyjnych takich jak brak zaproszenia, brak czasu czy nieodpowiedni 

termin, a nie z powodu uprzedzeń czy negatywnego stosunku do konsultacji lub Urzędu Miasta. Ze 

wszystkich komentarzy tylko dwie odpowiedzi można uznać za wyraz negatywnego stosunku do 

konsultacji lub UMK. 

Z kolei opinie organizacji, które brały udział w konsultacjach, są o wiele mniej jednoznaczne i bardziej 

podzielone. W komentarzach występowały zarówno oceny skrajnie pozytywne jak i bardzo negatywne. 

Część organizacji wskazywała, że konsultacje są bardzo profesjonalnie przygotowane i bardzo dobrze 

prowadzone - zwłaszcza te dotyczące Strategii Rozwoju oraz Programu Rewitalizacji. Z drugiej strony 

pojawiały się głosy krytyczne wskazujące, że „bardzo często wyniki konsultacji nie przedkładają się na 

wdrożenie ich wyników”; „spotkania są za długie, nieprzemyślane, brak odpowiedniego moderowania 

spotkania i jego organizacji, brak agendy, słabo poinformowany prowadzący”. Krytykowano również 

nieatrakcyjną formę konsultacji (pisemne zgłaszanie uwag do już istniejących dokumentów) oraz zbyt 

małą ilość konsultacji prowadzonych w formie spotkania w stosunku do liczby konsultacji 

prowadzonych drogą pisemną. Kilka organizacji miało także pomysły na usprawnienie procesu 

konsultacji, a były to: 

 zwiększenie liczby spotkań na żywo w stosunku do podawania na piśmie uwag do już 

opracowanych dokumentów,  

 partycypacyjnie wypracowywanie projektów a nie jedynie ich konsultowanie, 

 opracowanie programu edukacyjnego dla szkół odnośnie korzyści z uczestnictwa w 

konsultacjach, 

 informowanie organizacji przed konsultacjami o procedurach, kompetencjach miasta w 

konsultowanych obszarach, 

 rozszerzenie tematyki konsultacji, 

 większa możliwość zaprezentowania własnych propozycji. 

Organizacje wskazywały także, że kluczową kwestią dla prowadzenia konsultacji jest odpowiedni 

moderator, dlatego warto było by zwrócić uwagę na dobieranie odpowiednio przygotowanych osób 

do pełnienia tej funkcji.  

Wyniki badania CAWI wskazują, że niewielki odsetek organizacji uczestniczy w konsultacjach, jednak 

powody nieuczestniczenia są techniczno-organizacyjne.  Oznacza to, że organizacje są potencjalnie 

zainteresowane udziałem w konsultacjach, potrzebne są jednak działania ze strony Urzędu, które im 

to w większym stopniu umożliwią takie jak: wysyłanie indywidualnych zaproszeń do organizacji, 

konsultowanie terminów z organizacjami, organizowanie dobrze przygotowanych i sprawnie 

prowadzonych konsultacji w formie spotkań czy wcześniejszego informowania o kontekście 

konsultowanych programów lub dokumentów. 
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Rozbieżności w ocenach konsultacji występujące między organizacjami, które wzięły udział w 

badaniach (zarówno jakościowych, jak i ankiecie internetowej) mogą wskazywać, że konsultacje są 

prowadzone w Urzędzie w różny sposób i że nie istnieje jeden standard prowadzenia konsultacji 

obowiązujący wszystkie wydziały i jednostki UMK. 

Ponadto, w oparciu o zebrane dane, można zauważyć, że temat konsultacji polityk i działań 

podejmowanych przez GMK, budzi silne emocje i mocne oceny wzajemnych postaw. Stworzenie 

efektywnej procedury konsultacji, spełniającej oczekiwania tak urzędników, jak i przedstawicieli NGO, 

podobnie jak zwiększenie zaangażowania organizacji w tego rodzaju procesy, to z pewnością wyzwania 

dla współpracy miasta z organizacjami. 

 

Ogólna ocena współpracy przy tworzeniu polityk publicznych 

Ogólna ocena współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi w tworzeniu polityk 

publicznych jest trudna ze względu na zróżnicowanie jej form. W niniejszym raporcie zostały one 

omówione w odniesieniu do współpracy w obrębie ciał dialogu, jakimi są Krakowska Rada Działalności 

Pożytku Publicznego, Komisje Dialogu Obywatelskiego, i zespoły zadaniowe, oraz współpracy w 

zakresie diagnozy, komunikacji i wzajemnej informacji, oraz konsultacji społecznych. W 

przeprowadzonych badaniach pojawił się jednak szereg wątków wykraczających poza ocenę 

poszczególnych form. W wywiadach pogłębionych respondenci często stosowali także określenie 

„konsultacje” w odniesieniu do różnych form współpracy w zakresie tworzenia polityk. Mając na 

uwadze te względy, zasadne wydaje się osobne omówienie kilku zagadnień. 

Respondenci zwracali uwagę na kilka utrudnień, które dotyczą ogólnie współpracy miasta z 

organizacjami pozarządowymi w tworzeniu polityk publicznych. Część z nich ma charakter 

organizacyjny. Jest to po pierwsze rozdrobnienie informacyjne –  zwracano uwagę w szczególności na 

rozproszenie informacji o konsultacjach w różnych miejscach. Po drugie jest to jest to czas w którym 

odbywają się spotkania – organizacje rzadko mają komfort udziału w spotkaniach odbywających się w 

godzinach pracy urzędów, co dostrzegają zarówno przedstawiciele organizacji, jak i urzędnicy.  

W aspekcie organizacyjnym organizacje postulowały kilka kolejnych usprawnień, tj. ogłaszanie 

konsultacji na wczesnym etapie tworzenia polityki, oraz w większym zakresie, niż tylko wnoszenie 

uwag do gotowego dokumentu (możliwość realnego wpływu na kierunki rozwiązań); wykorzystanie 

nowoczesnych i profesjonalnych narzędzi pracy grupowej, służących zwiększeniu efektywności, 

profesjonalne moderowanie spotkań i całego przebiegu konsultacji; oparcie się na pracach grup 

roboczych zajmujących się szczegółowym opracowaniem pomysłów, np. w formule kongresu, w 

których wydział byłby koordynatorem konsultacji. 

Zwracano także uwagę, że dla jakości współpracy w wymiarze tworzenia polityk publicznych istotne 

znaczenie ma przekonanie urzędników wyższego szczebla, jak również przedstawicieli Rady Miasta 

o korzyściach płynących ze współpracy z organizacjami. Jego brak u decydentów przekłada się na 

działania urzędników zajmujących niższe, w strukturze, stanowiska. 

Niektórzy przedstawiciele organizacji pozarządowych formułowali w wywiadach pogłębionych 

zastrzeżenia dotyczące charakteru powstających dokumentów. Oceniano, że tworzone są raczej 

zarysy, niż plany działań, a powstające programy lub polityki mają zbyt ogólny charakter, co 

uniemożliwia rzetelną ich ewaluację. Jakość polityk obniża też praktyka przepisywania elementów 

programów z roku na rok, co może wynikać z braku danych pozwalających na ocenę zrealizowanych 

działań. Dla NGO weryfikowalność polityk i sposobu ich tworzenia ma duże znaczenie. Stąd 

krytykowano w wywiadach niewystarczające podparcie polityk danymi oraz opieranie ich o stare lub 



  

42 
 

nieaktualne badania. Negatywnie oceniano także wpływ pozamerytorycznych czynników na ich kształt, 

w szczególności partykularnych wizji lub interesów. Postulowano uwzględnianie wielu perspektyw w 

procesie tworzenia polityk. W ocenie przedstawicieli organizacji pluralizm – zarówno źródeł danych, 

jak i perspektyw – przyczynia się do podwyższenia jakości polityk, trafności rozwiązań, oraz 

skuteczności działań, a współpraca z NGO takiego pluralizmu może dostarczyć. 

Przytaczane tu krytyczne uwagi, zestawione obok siebie, mogą stwarzać przytłaczające wrażenie. 

Oczywiście nie muszą jednak dotyczyć wszystkich tworzonych polityk – w badaniach jakościowych 

respondenci mówili także o przykładach pozytywnych doświadczeń i skutecznej współpracy w tym 

zakresie. Aspekty krytyki warto jednak wymienić, by ich unikać. 

Głębokie przyczyny niezadowalająco niskiej frekwencji w konsultacjach – realizowanych w różnych 

formach – przez respondentów badań jakościowych upatrywane są w braku postaw obywatelskich w 

społeczeństwie. Zarówno zdaniem urzędników, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych, trudno 

przekonać mieszkańców, że ich głos ma znaczenie. W tym kontekście należy rekomendować 

prowadzenie działań edukacyjnych i inicjatyw inkluzywnych, włączających mieszkańców i 

organizacje w procesy decyzyjne. Skuteczności takich praktyk wydaje się dowodzić przykład ZZM, który 

odnotowuje stopniowo rosnące zainteresowanie udziałem w konsultacjach realizowanych inwestycji. 

Powody, dla których przedstawiciele organizacji nie uczestniczą w procesach konsultacyjnych, czy 

działalności ciał dialogu, mogą mieć jednak bardziej prozaiczny charakter. Przede wszystkim jest wśród 

nich brak czasu, na który często zwracano uwagę w wywiadach pogłębionych. Pracownicy organizacji 

mają szereg obowiązków związanych z realizacją bieżących działań, pozyskiwaniem środków, 

przygotowaniem projektów, etc. Jednocześnie organizacje to podmioty posiadające stosunkowo 

niewielką liczbę pracowników, funkcjonujące w oparciu o małe zespoły, w których poszczególne osoby 

łączą szereg obowiązków. Udział w konsultacjach i spotkaniach w codzienności spada na dalszy plan, 

priorytetem jest realizacja zadań, projektów, lub zapewnienie ciągłości działalności. Współpraca w 

zakresie tworzenia polityk wymaga od organizacji zasobów – ludzkich, czasowych, pośrednio także 

finansowych – i w tym sensie jest kosztowna. Odpowiedzią na te ograniczenia powinno być stosowanie 

form konsultacji o jak najmniej czasochłonnym charakterze, dostosowanym do możliwości 

organizacji, m.in. pod względem terminów organizacji spotkań. Warto w tym kontekście rozważyć 

także organizację postulowanego przez członków Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

kongresu służącego kolektywnej refleksji nad problemami lokalnymi i sposobami ich rozwiązania. 

Szczupłości zasobów towarzyszy przekonanie przedstawicieli organizacji, że świadczone przez nich 

usługi ekspercie nie są dostatecznie doceniane. Zdaniem jednej z rozmówczyń, od NGO oczekuje się 

udziału w konsultacjach nie oferując wynagrodzenia, zakładając, że organizacje na zapewnienie udziału 

„stać”. Jednocześnie, przy tworzeniu polityk nie oczekuje się podobnego zaangażowania wobec np. 

ekspertów z uczelni wyższych. Powiązane jest to z postawą przedstawicieli innych sektorów wobec 

doświadczenia i wiedzy organizacji: „ekspertyza, która jest w organizacjach pozarządowych nie jest 

nazywana ekspertyzą, tylko działactwem”. Wydaje się, że wątek doceniania wiedzy eksperckiej i 

branżowej przedstawicieli NGO, oraz wartości ich zaangażowania czasowego, wymaga podkreślenia, 

jako pewien aspekt „psychologiczny” współpracy. 

Innym istotnym dla organizacji powodem nieuczestniczenia w tworzeniu polityk publicznych jest też 

poczucie niskiej skuteczności i sensu istniejących procesów. W przeprowadzanych rozmowach często 

przewijał się wątek rozczarowania i frustracji. Wskazywano, że mają one na celu „wspieranie samych 

siebie i poprawianie swojego wizerunku” i nie prowadzą do realnych efektów. Jednocześnie, 

organizacje chcą mieć wpływ na kształt polityk, a nie jedynie uczestniczyć w ich realizacji.  
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W wywiadach kilkakrotnie zwracano uwagę, że choć NGO są częstymi wykonawcami polityk miejskich, 

realizującymi na rzecz miasta zlecenia w drodze konkursu lub zamówień publicznych (w jednym z 

wywiadów żartowano nawet, że organizacja może się stać „filią” miasta), nie mają jednak 

dostatecznego wpływu na kierunki działań. Nie są w wystarczającym stopniu włączane we 

współtworzenie polityk, wspólne myślenie o tym, czym jest „dobre miasto”. Takiej krytyce towarzyszy 

obserwacja, że miastu łatwiej jest współpracować z organizacjami na poziomie rozstrzygania 

konkursów i zapytań ofertowych, niż na poziomie strukturalnym – dotyczącym diagnozy określonych 

obszarów i formułowania rozwiązań problemów. „Oni od nas tego nie oczekują, to ich nie interesuje 

tak naprawdę – oni mają swoją wizję i my się musimy do nich dostosować.” 

Co ciekawe, wymienione wyżej odczucia organizacji są istotnie odmienne od odczuć przedstawicieli 

wyższych szczebli struktur miejskich, z którymi rozmawiano w ramach badań. Ich zdaniem model 

konsultacji „od założeń”, z udziałem KDO i KRDPP się sprawdza, a organizowane przez Gminę 

konsultacje, szczególnie te adresowane do mieszkańców, są realne i coraz lepiej realizują swoje 

zadania. W przeprowadzonych wywiadach pogłębionych zidentyfikowano przykłady polityk 

publicznych, które zostały w ten sposób stworzone, są także we współpracy wdrażane. Być może 

przyczyną różnic w ocenie jest niewystarczający stopień informowania o sposobie opracowania tych 

polityk; jeśli są przykładami dobrych praktyk, to powinny zostać wykorzystane w celach promocyjnych. 

W odniesieniu do barier związanych z poczuciem nieskuteczności współpracy w tworzeniu polityk, 

niedoceniania wkładu i ekspertyzy organizacji, poczucia bycia wykonawcą zadań a nie współtwórcą 

rozwiązań, trudno sformułować inne rekomendacje, niż zwiększanie zakresu współpracy, wpływu 

organizacji na kształt polityk, oraz zwiększanie skuteczności poprzez uwzględnianie ich uwag. Wydaje 

się jednak, że działaniom tym towarzyszyć powinna informacja i promocja dobrych praktyk – szerokie 

pokazywanie przykładów polityk, które we współpracy stworzono, podawanie liczby wprowadzonych 

z inicjatywy NGO zmian, itp.  Można również rekomendować aby Gmina budując zespoły ekspertów, 

korzystała z zasobów organizacji pozarządowych. Do pewnego stopnia zapewne dzieje się już tak 

obecnie na platformie omawianych wyżej zespołów roboczych – jeśli tak, to jest to kierunek, który 

warto rozwijać, zwracając uwagę na otwartość i przejrzystość ich funkcjonowania oraz informowanie 

o efektach prac. 

Należy wreszcie zauważyć, że dla wymiaru współtworzenia polityk publicznych znaczenie mają także 

postawy organizacji pozarządowych względem siebie nawzajem. Jak opisano w części dotyczącej 

Komisji Dialogu Obywatelskiego, występuje zjawisko partykularyzmu – niektóre organizacje nie są 

zainteresowane wypracowaniem wspólnego stanowiska branży lub sektora, a przeprowadzeniem 

indywidualnego interesu. Wzajemne relacje, nieumiejętność wypracowania konsensusu i brak dialogu 

w obrębie sektora, może wynikać także z odmienności wizji poszczególnych organizacji – niezgody co 

do tego, w jakich kierunkach powinny być w danej branży podejmowane działania i w jakim priorytecie 

W odniesieniu do wyzwań tego rodzaju formułowano oczekiwania, aby neutralną platformę dla 

dialogu stworzyło miasto.  

Odnośnie postaw organizacji wpływających na sposób tworzenia polityk publicznych warto jeszcze 

opisać przypadek organizacji intensywnie współpracującej z GMK pod względem wysokości środków, 

oraz historii współpracy, z którą zrealizowano jednej z wywiadów. Organizacja jest aktywna w tej 

płaszczyźnie współpracy, odpowiadając na pytania sformułowane przez pracujących nad dokumentem 

strategicznym urzędników, oraz służąc głosem doradczym. Jednocześnie świadomie nie uczestniczy w 

działalności ciał dialogu z obawy, że mogłoby to zostać odebrane jako chęć sięgnięcia po jeszcze 

większe środki. Należy postawić pytanie o narzędzia, które pozwoliłyby przekroczyć ograniczenia 

współpracy organizacji związane z opisanymi postawami i rolę miasta w tym kontekście. 
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Co istotne, sami respondenci dostrzegają korzyści płynące ze współpracy samorządu z organizacjami 

na płaszczyźnie tworzenia polityk publicznych. Dla organizacji, współpraca skutkuje rozwojem –

zwiększeniu ulega znaczenie głosu uczestniczącej organizacji na forum publicznym, co wynika z 

widoczności jej wpływu, dostrzegania mocy sprawczej. Zauważano także, że organizacje działające w 

odniesieniu do wąskiej sprawy, nabywając poczucia wpływu, angażują się szerzej. Cytując jeden z 

wywiadów – „my zyskujemy wiedzę i pomagamy im coś zrealizować, a oni mają coraz większe 

dokonania i coraz większe znaczenie w mieście”.  

Miasto z kolei korzysta dzięki specyficznym cechom organizacji pozarządowych, jako podmiotów, Po 

pierwsze, jest to znajomość potrzeb środowiska – społeczności, czy też odbiorców działań w 

określonym obszarze. Po drugie, to reprezentowanie mieszkańców, lokalnej społeczności, czy innej 

szerszej grupy osób; przy czym współpraca z NGO jako podmiotami jest oceniana jako prostsza, niż z 

mieszkańcami jako pojedynczymi osobami. 

Urzędnicy zauważyli także, że dzięki temu, że Gmina wspiera rozwój organizacji, zyskuje silniejszych 

partnerów, oraz że organizacja profesjonalnych konsultacji z mieszkańcami przynosi podmiotowi je 

prowadzącemu wizerunkową korzyść. Ze wspólnych prac w obrębie zespołów, grup roboczych, czy 

spotkań konsultacyjnych, wynikają pomysły na programy i działania, następuje wymiana informacji o 

tym, co dzieje się w mieście. Jest to także przestrzeń do zebrania informacji o opiniach odbiorców 

działań wydziałów i instytucji miejskich. 

 

Podsumowanie 

W odniesieniu do współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

tworzenia polityk publicznych, a zatem pierwszej płaszczyzny Modelu, przeprowadzone badania 

dostarczyły bogatego i obszernego materiału. Dokonując jej podsumowania, należy zwrócić uwagę na 

kilka zagadnień. 

Kluczowe znaczenie dla tej sfery, ma działanie ciał dialogu – Krakowskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, oraz poszczególnych Komisji Dialogu Obywatelskiego. Badania wykazały, że skuteczność 

ich funkcjonowania wzmacnia komunikacja i współpraca pomiędzy nimi. Obecnie opiera się ona 

głównie o więź personalną - członkostwo jednej osoby w obydwu organach. Współpracę pomiędzy 

tymi organami warto z pewnością rozwijać i należy rekomendować poszukiwanie systemowych 

rozwiązań w tym zakresie. Rozwiązaniem mógłby być kongres organizacji pozarządowych, w którym 

wzięliby udział przedstawiciele obydwu typów ciał, służący jednocześnie angażowaniu innych 

organizacji we współpracę, lub forma cyklicznych spotkań. Alternatywnym pomysłem, wyrażonym 

przez respondentów, jest rekrutacja członków KRDPP spośród przedstawicieli KDO, jednak takie 

podwójne zaangażowanie byłoby bardzo wymagające czasowo. 

Choć nominalnie KRDPP pełni szereg funkcji, jej przedstawiciele wyrażali niedosyt w odniesieniu do 

inicjatywnej roli tego organu, kreowania rzeczywistości miejskiej. W ich ocenie, aktualnie dominuje 

funkcja opiniodawcza, której realizacja także napotyka na szereg utrudnień. W odniesieniu do nich 

proponowano szereg organizacyjnych rozwiązań, które mogą usprawnić pracę organu. Wśród 

wymienionych postulatów znalazły się: profesjonalna facylitacja spotkań; regularne informowanie 

Rady o efektach jej prac; podjęcie działań promocyjnych i informacyjnych adresowanych do środowiska 

NGO; stworzenie neutralnego kanału komunikacji z Radą, niezapośredniczonego przez UMK. 

Wprowadzenie postulowanych usprawnień umożliwiłoby dysponowanie przez Radę budżetem na 

obsługę jej funkcjonowania. 
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Zidentyfikowano niskie zainteresowane członkostwem w KRDPP wśród przedstawicieli Rady Miasta, 

urzędników, organizacji pozarządowych. Szczególnie problematyczne jest dla respondentów 

zaangażowanie ze strony Rady Miasta. Skład organu zakłada udział czterech jej przedstawicieli, jednak 

w momencie realizacji badań dwa miejsca są wolne. Niewielkie zainteresowanie wiązane jest z 

poczuciem braku sensu i niedostrzeganiem wpływu prac organu na rzeczywistość miejską. Działania 

promocyjno-informacyjne, podjęte w ramach realizacji zadań priorytetowych WPW wymagają 

intensyfikacji i powinny być bardziej kompleksowe, niż zrealizowane w ewaluowanym okresie 

opracowanie jedynie identyfikacji wizualnej ciał dialogu. 

W kontekście funkcjonowania KDO negatywnie oceniano partykularyzm i traktowanie członkostwa 

jako ścieżki do załatwienia indywidualnych spraw. Pozytywnie oceniano funkcjonowanie KDO jako pola 

służącego wypracowaniu konsensusu, działania na rzecz dobra wspólnego, sugerowania rozwiązań w 

konkretnych obszarach tematycznych. Współpracę pomiędzy organizacjami, prowadzącą do 

zaangażowania w tworzenie polityk publicznych, utrudniać może nieumiejętność wypracowania 

konsensusu i brak postaw dialogu, jak również odmienności wizji poszczególnych NGO. Mechanizmem 

pozwalającym przekroczyć te utrudnienia może być większe zaangażowanie Gminy w tworzenie 

neutralnej platformy dialogu, w szczególności przez profesjonalną moderację procesu. 

Istotnym z perspektywy współpracy Krakowa z organizacjami pozarządowymi w tworzeniu polityk 

publicznych na wszystkich etapach – od formułowania założeń, po wdrażanie i ocenę realizacji, są 

różnego rodzaju zespoły robocze. Choć tryb działania zespołów wydaje się być podobny do KDO, zakres 

tematyki, którą się zajmują, jest węższy i ściślej określony, celowy. Badania sugerują, że zespoły są 

wysoce skuteczne w kształtowaniu i wdrażaniu polityk publicznych, umożliwiają aktywne uczestnictwo 

NGO w funkcjonowaniu miasta i mają realny wpływ na działania podejmowane w określonym 

obszarze. Informacje o zespołach są dostępne w ograniczonym stopniu. Specyfika funkcjonowania 

zespołów roboczych, ich znaczenie dla kształtu polityk miejskich oraz wpływ na struktury decyzyjne to 

tematy, które warto zgłębić w dalszych badaniach. Ze względu na ich znaczenie dla współpracy na 

płaszczyźnie tworzenia polityk publicznych, warto rozważyć szerszą informację o efektach ich prac. 

Mogą być źródłem pozytywnych przykładów współpracy i dobrych praktyk, które dostarczyć mogą 

treści do działań promocyjnych. 

Wśród obszarów współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi na 

płaszczyźnie tworzenia polityk publicznych Model współpracy wymienia współdziałanie w zakresie 

diagnozy lokalnych problemów i wyzwań. W WPW 2015-2018 odpowiadało mu działanie związane ze 

wspólną diagnozą i wymianą informacji na temat potrzeb i problemów społecznych pomiędzy GMK a 

organizacjami, w ramach którego zaplanowano zadania, których produktem miała być baza raportów 

dostępna za pomocą portalu ngo.krakow.pl, oraz wykaz zapotrzebowania na badania, analizy, 

statystyki ze strony organizacji. Zadania te nie zostały jednak zrealizowane.  

Współpraca w obszarze diagnozy ogólnie rysuje się jako problematyczna. Organizacje deklarowały, że 

nie kierowano do nich zaproszeń lub zapytań w tym zakresie, choć wiele z nich informuje Urząd o 

rozpoznanych problemach i propozycjach rozwiązań. Jednocześnie, w badaniach dano wyraz 

przekonaniu, że świadczone przez przedstawicieli organizacji usługi ekspercie nie są dostatecznie 

doceniane. Wydaje się, że obecne procesy diagnozowania prowadzone przez Urząd w 

niewystarczającym stopniu włączają organizacje i należy rekomendować działania służące poprawie 

tej sytuacji. Należy też rekomendować, by Gmina, budując zespoły ekspertów, korzystała z zasobów 

organizacji pozarządowych. 

Organizacje deklarują, że otrzymują od Urzędu Miasta Krakowa informacje na temat działań 

dotyczących organizacji pozarządowych, jednak odczuwają, że Gmina w niewielkim stopniu interesuje 
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się działaniami prowadzonymi przez organizacje, które nie są związane z realizacją zleconych 

projektów.  

W odniesieniu do komunikacji za pośrednictwem internetu, wskazywano na trudności ze znalezieniem 

informacji na stronach GMK oraz ich zrozumiałość. Zwracano uwagę na zbyt dużą liczbę stron 

miejskich o nakładających się zakresach tematycznych, rozproszenie informacji. Portal 

www.ngo.krakow.pl jest dla uczestników badań głównym źródłem informacji o działaniach miasta 

dotyczących organizacji. Oceniany jest pozytywnie w większości wymiarów, o które pytano w ankiecie, 

choć istnieją obszary wymagające usprawnienia. Wymaga zmian przede wszystkim w zakresie sposobu 

prezentacji informacji oraz przyjazności portalu, powinien być również rozwijany jako pojedyncze, 

spójne miejsce zbierające informacje istotne z punktu widzenia organizacji pozarządowych. 

Rekomenduje się przeprowadzenie badań użyteczności (User Experience) portalu i wprowadzenie 

zmian w zakresie architektury informacji i sposobu ich prezentacji. 

Dostrzegano brak spójności w praktykach komunikacyjnych GMK, który wiązano z brakiem jednolitej 

polityki komunikacyjnej z organizacjami. Komunikacja pomiędzy urzędem a organizacjami działa 

najlepiej, gdy jest oparta o indywidualny kontakt, który prowadzi do redukcji dystansu. Przedstawiciele 

organizacji pozytywnie wartościują postawy urzędników wyrażające elastyczność i unikanie 

nadmiernej formalności w kontaktach. Ponadto, komunikację i współpracę usprawnia świadomość 

wspólnego celu w postaci działania na rzecz miasta i jego mieszkańców. Niestety, wiele z organizacji 

uczestniczących w badaniu ewaluacyjnym nie czuje się traktowana na równi, po partnersku przez 

pracowników Urzędu, zwracano również uwagę na wciąż niewystarczającą aktywność w wychodzeniu 

z informacją „do adresatów”. 

Postulowano wprowadzenie systemowego rozwiązania w zakresie komunikacji zarówno między 

wydziałami jak i pomiędzy organizacjami i wydziałami. Ponadto, dla poprawienia jakości komunikacji 

rekomendować można działania edukacyjne skierowane do urzędników, tworzenie stanowisk, których 

praca w pełni byłaby skupiona na współpracy i działaniach NGO, oraz zwiększenie wykorzystania 

innych, niż internetowe, kanałów komunikacji, w szczególności w formie spotkań. 

W odniesieniu do obszaru konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych, oraz zasad 

realizacji innych przedsięwzięć, uczestnicy badania wyrażali zróżnicowane opinie. Wśród czynników, 

które kształtują ocenę realizowanych w GMK procesów konsultacyjnych, istotne znaczenie miały 

postrzeganie stojących za nimi intencji, zakres wpływu i wprowadzanych zmian, wymiar czasowy, a 

także informacja zwrotna o przyjęciu lub odrzuceniu uwag. Duże znaczenie ma również wykorzystanie 

aktywnych form konsultacji, sposób ich przygotowania i przeprowadzenia. Zwiększeniu skali udziału 

NGO w konsultacjach służyć może: ogłaszanie konsultacji na wczesnym etapie tworzenia polityki; 

zwiększenie zakresu wpływu na kształt dokumentów i kierunki przyjmowanych rozwiązań; 

wykorzystanie nowoczesnych i profesjonalnych narzędzi pracy grupowej, służących zwiększeniu 

efektywności, profesjonalne moderowanie spotkań i całego przebiegu konsultacji; dostosowanie 

terminów i form konsultacji do możliwości czasowych organizacji; oparcie się na pracach grup 

roboczych zajmujących się szczegółowym opracowaniem pomysłów. Podnoszeniu frekwencji służyć 

może też prowadzenie działań edukacyjnych i inicjatyw inkluzywnych, włączających mieszkańców i 

organizacje w procesy decyzyjne. 

W momencie opracowania raportu trwały końcowe prace nad wprowadzeniem ujednoliconej 

procedury konsultacji. Z nowym rozwiązaniem nadzieje wiążą przedstawiciele obydwu sektorów. 

Wdrażanie nowej procedury warto blisko monitorować – pozwoli to na szybką reakcję w obliczu 

pojawiających się problemów.  
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Niektórzy respondenci formułowali zastrzeżenia dotyczące kształtu tworzonych dokumentów, polityk 

i programów. Zwracano uwagę, że miewają one zbyt ogólny lub jednostronny charakter, oraz bywają 

podparte nieaktualnymi lub niewystarczającymi danymi. Brak precyzji skutkuje obniżeniem 

weryfikowalności realizacji celów polityk i oceny ich efektów. Niniejsze badania ewaluacyjne, w 

szczególności trudności napotkane podczas analizy informacji i danych zawartych w sprawozdawczości 

z realizacji WPW, nakazuje zgodzić się z tymi zastrzeżeniami. 

Zdaniem przedstawicieli organizacji pluralizm – zarówno źródeł danych będących podstawą diagnozy, 

jak i perspektyw ujęcia problematyki – przyczynia się do podwyższenia jakości polityk, trafności 

rozwiązań, oraz skuteczności działań, a współpraca z NGO takiego pluralizmu może dostarczyć.  

W odniesieniu do współpracy w zakresie tworzenia polityk publicznych, istotne znaczenie ma 

przekonanie decydentów – urzędników wyższego szczebla, jak również przedstawicieli Rady Miasta – 

o korzyściach płynących ze współpracy z organizacjami. Należy jednak podkreślić, że respondenci 

dostrzegali pozytywne zmiany w ostatnich latach, w postaci częstszego stosowania narzędzi 

partycypacyjnych i konsultacji, zwiększenia świadomości ich wagi, oraz edukacji wewnętrznej w 

obrębie wydziałów i jednostek w tym zakresie. 

Współpraca w tworzeniu polityk publicznych jest płaszczyzną, w której istnieją duże możliwości 

rozwoju. Przedstawiciele organizacji jednoznacznie są nią zainteresowani. Zwiększanie zakresu 

zaangażowania organizacji prowadzić będzie do ich rozwoju, a także przynosić korzyści dla struktur 

miejskich. NGO, jako podmioty posiadające ekspertyzę w określonej branży, wysoką znajomość 

potrzeb środowiska, przyczynić się mogą do szybszej i bardziej trafnej diagnozy problemów i potrzeb 

lokalnych. Jednocześnie reprezentują głos szerszej grupy osób, co stanowi pewne uproszczenie 

współpracy, w porównaniu ze współpracą z pojedynczymi mieszkańcami. Korzyści związane ze 

współpracą w zakresie tworzenia polityk mają charakter wizerunkowy, merytoryczny, oraz 

informacyjny zarówno dla administracji publicznej, jak i sektora pozarządowego. 
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Współpraca w realizacji zadań publicznych 

Kolejną płaszczyzną współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, jest 

współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych, a zatem wdrażanie polityk publicznych. Poprzez 

współpracę w tym zakresie, możliwe jest wykorzystanie potencjału poszczególnych partnerów, które 

w konsekwencji prowadzi do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych. 

W „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” realizacja zadań 

publicznych jest drugą płaszczyzną współpracy. Określono w jej ramach trzy obszary kooperacji: 

1. Współpracę finansową – realizację zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych 

2. Współpracę pozafinansową – realizację zadań publicznych z wykorzystaniem form 

niefinansowych 

3. Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych 

W niniejszym rozdziale, opisującym jak w Gminie Miejskiej Kraków realizowana jest współpraca na tej 

płaszczyźnie, wyróżniono kilka części. Na początek omówiono przypisane do drugiego celu 

Wieloletniego Programu Współpracy zadania priorytetowe. 

Kolejna, najbardziej obszerna, część dotyczy współpracy finansowej. Przedstawiono w niej najpierw 

efekty analizy danych zastanych, tj. przede wszystkim zestawienia liczbowych informacji o skali tej 

formy współpracy. Następnie omówiony zostaje materiał zgromadzony w badaniach jakościowych i 

ankietowych, dotyczący poszczególnych form współpracy finansowej - konkursowych, trybu art. 19a 

Ustawy, a ponadto zamówień publicznych. Omówienie obszaru współpracy finansowej zamyka ogólna 

ocena, w której dyskutowane są postrzegane przez respondentów badań korzyści i ograniczenia 

współpracy, nowe rozwiązania wprowadzone w okresie podlegającym ewaluacji (ujednolicenie 

procedury konkursowej, system NAWIKUS, dofinansowanie wkładu własnego), oraz potencjał rozwoju 

współpracy.  

Współpraca pozafinansowej jest przedmiotem następnej części raportu. Znajduje się w niej omówienie 

wyników badań dotyczących poszczególnych form współpracy pozafinansowej realizowanej w Gminie, 

takich jak wsparcia w promocji, merytorycznego, lokalowego, oraz ogólna ocena tego obszaru 

współpracy.  

W dalszej kolejności znajduje się omówienie zagadnień związanych z partnerstwem w realizacji działań 

o różnym stopniu formalizacji i skali. 

Rozdział zamyka podsumowanie najważniejszych wątków i rekomendacji. 

 

Zadania priorytetowe WPW w zakresie współpracy w realizacji zadań 

publicznych 

W WPW 2015-2018 płaszczyźnie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie 

realizacji zadań publicznych odpowiada drugi cel szczegółowy: Wzrost zaangażowania organizacji 

pozarządowych i poprawa efektywności realizacji zadań publicznych.  

Szczegółowe omówienie realizacji zadań priorytetowych przypisanych do celu szczegółowego nr 2 

zawiera Tabela nr 3. Przedstawia założone terminy realizacji i produkty zadań, opis realizacji 

zamieszczony w sprawozdaniach z poszczególnych lat wdrażania Programu, komentarz zespołu 

ewaluacyjnego oraz ocenę realizacji zadań. Zadania zrealizowane oznaczono w tabeli kolorem 
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zielonym, niezrealizowane – pomarańczowym, a takie, których realizację trudno jednoznacznie ocenić  

- żółtym.  Na dalszych stronach, po tabeli, znajduje się ogólne omówienie realizacji zadań przypisanych 

do celu. 
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Tabela 3: Realizacja zadań priorytetowych WPW w zakresie współpracy w realizacji zadań publicznych 

Cel główny Programu: zwiększenie udziału i zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwój Krakowa i poprawę jakości życia jego mieszkańców/-nek 

2. Cel szczegółowy: Wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych i poprawa efektywności realizacji zadań publicznych 

Działania Zadania priorytetowe 

2.a Zwiększanie liczby 
zadań publicznych 
realizowanych przez 
organizacje 
pozarządowe 

Upublicznienie informacji o planowanych zadaniach do realizacji przez Gminę, które mogłyby być zlecane organizacjom pozarządowym 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Co najmniej jedno nowe zadanie zlecane NGOs w drodze konkursu ofert rocznie 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Co najmniej jedno nowe zadanie zlecane NGOs w drodze konkursu ofert 
Ogłoszono i rozstrzygnięto konkursy ofert na zadania publiczne pn. Nieodpłatna pomoc prawna oraz prowadzenie Centrów Aktywności 
Seniora. 
 
2016: 
Co najmniej jedno nowe zadanie zlecane ngo w drodze konkursu ofert. 
Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne pn.: 
- „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”, 
- Kompleksowe wsparcie społeczno – zawodowe dla osób pozostających bez pracy w wieku do 30 r.ż. w ramach projektu „Bariery 
zamieniamy na szanse”, 
- Asystent osoby bezdomnej w ramach projektu "Bariery zamieniamy na szanse", 
- Mieszkania chronione dla bezdomnych w ramach projektu "Bariery zamieniamy na szanse", 
- Klub Integracji Społecznej dla niepełnosprawnych niepracujących mieszkańców GMK w ramach projektu "Bariery zamieniamy na 
szanse", 
- Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu "Bariery zamieniamy na szanse". 
 
2017: 
Co najmniej jedno nowe zadanie zlecane NGO w drodze konkursu ofert. 
Przeprowadzono otwarte konkursy ofert na zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie 
działalności na rzecz integracji cudzoziemców: 
- Program „Otwarty Kraków” – Festiwal Wielokulturowy 
- Program „Otwarty Kraków” – projekty informacyjne i edukacyjne 

Komentarz Produkt realizacji jest w ograniczonym stopniu adekwatny do zadania. Produkty powinny dostarczać danych o sposobie upublicznienia 
informacji  dot. zadań do realizacji przez NGO we współpracy z GMK i/lub liczbie tych informacji. 

Ocena realizacji 2015: Zadanie zrealizowane (2 nowe zadania) 
2016: Zadanie zrealizowane (6 nowych zadań) 
2017: Zadanie zrealizowane (2 nowe zadania) 
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Rekomendowanie realizacji gminnych programów poprzez zlecanie zadań organizacjom pozarządowym 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Zadania realizowane na rzecz osób starszych w danym roku 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Liczba zadań realizowanych na rzecz osób starszych w danym roku 
Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na prowadzenie 11 Centrów Aktywności Seniora w ramach Programu PASIOS  
 
2016: 
Liczba zadań realizowanych na rzecz osób starszych w danym roku.    
Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na prowadzenie 5 Centrów Aktywności Seniora w ramach Programu PASIOS, 
kontynuowano działalność Biura Koordynacji i Wspierania Wolontariat Centrów Aktywności Seniorów prowadzone przez Fundacje Nowe 
Centrum. 
 
2017: 
Przeprowadzono procedury otwartych konkursów ofert oraz zaplanowano środki na oferty w trybie art. 19a na zlecenie do realizacji 
organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie: 
1) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 
- Lokalne Centra aktywności Seniorów, 
- Wspieranie więzi międzypokoleniowych, 
- Integracja i aktywizacja seniorów; 
2) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych: 
- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 

Komentarz - 

Ocena realizacji 2015: Zadanie zrealizowane 
2016: Zadanie zrealizowane 
2017: Zadanie zrealizowane 

2.b Poprawa 
efektywności 
funkcjonowania systemu 
zlecania zadań 
publicznych 

Opracowanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi wytycznych dla jednostek organizacyjnych Urzędu/MJO dot. oceny projektów składanych w 
konkursach ofert 

Założony termin realizacji 2015-12-31 

Założone produkty zadań Opracowany i wdrożony do realizacji wzorcowy dokument służący ocenie projektów składanych w konkursach ofert 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Z uwagi na mnogość zadań zlecanych do realizacji przez Gminę Miejską Kraków organizacjom pozarządowym w trybach określonych 
ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na ich różnorodność i specyfikę, stworzenie jednolitego szablonu 
oceny projektów składanych w konkursach wymaga długich konsultacji i działań. Ponadto trwające w 2015 r. prace nad nowelizacją 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nad rozporządzeniem Ministra ws. wzoru ofert i sprawozdań z realizacji 
zadań uniemożliwiło w pełni efektywną realizację tego zadania. Niemniej we wrześniu 2015 r. odbył się Panel ekspertów (przedstawiciele 
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UMK i MJO realizujący zadania publiczne), podczas którego wypracowano wstępny projekt wewnętrznych wytycznych dot. oceny ofert. 
Prace nad projektem będą kontynuowane w 2016 r. 
 
2016, 2017: Brak opisu realizacji w sprawozdaniach 

Komentarz W 2015 w prace w ramach Panelu Ekspertów nie zostali włączeni przedstawiciele NGO.  
Zadanie zostało przeniesione na 2016 rok, jednak brak opisu jego realizacji w sprawozdaniach za 2016 oraz za 2017. 

Ocena realizacji Zadanie niezrealizowane 

Opracowanie wytycznych dotyczących zasad przygotowania konkursów ofert 

Założony termin realizacji 2017-12-31 

Założone produkty zadań Dokument określający wytyczne. Wprowadzenie od 2018 roku obowiązku stosowania zasad 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2017: 
Zarządzenie nr 21/2018 PMK z dnia 05.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w 
Gminie Miejskiej Kraków 

Komentarz - 

Ocena realizacji Zadanie zrealizowane 

Popularyzacja standardów realizacji usług zadań publicznych w Gminie 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Dokument potwierdzający liczbę organizacji pozarządowych, które zobowiązały się do stosowania standardów wg stanu na koniec roku 
2015, 2016, 2017 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Liczba NGO's, któe zobowiązały się do stosowania standardów wg stanu na koniec roku 2015 
Standardy ujęto w treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert dla NGO’s i każda organizacja powinna uwzględnia je w składanych 
ofertach. 
 
2016: 
Liczba ngos, które zobowiązały się do stosowania standardów wg stanu na koniec roku 2016. 
Standardy ujęto w treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert dla NGO’s i każda organizacja powinna uwzględnia je w składanych 
ofertach. 
 
2017: 
Liczba NGO, któe zobowiązały się do stosowania standardów wg stanu na koniec roku 2017. 
Standardy ujęto w treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert dla NGO’s i każda organizacja powinna uwzględnia je w składanych 
ofertach. 
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Komentarz Opis realizacji w ograniczonym stopniu adekwatny do założonego produktu; produkt zadania w ograniczonym stopniu adekwatny do 
zadania. Obligatoryjne wymaganie standardów prowadzi do ich popularyzacji, jednak wydaje się, że lepsze w wypadku byłyby np. 
szkolenia lub inne działania informacyjno-promocyjne skierowane do NGO. 

Ocena realizacji Trudno powiedzieć 

2.c Zwiększanie udziału 
organizacji 
pozarządowych w ocenie 
ofert dotyczących 
realizacji zadań 
publicznych 

Prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno-edukacyjnym w zakresie pracy członków komisji oceniających oferty 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Co najmniej jedno szkolenie rocznie 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Przeprowadzenie co najmniej jednego szkolenia 
Zorganizowano 14.09.2015 r. Panel ekspertów, który wypracował rekomendacje w zakresie pracy członków komisji oceniających oferty 
 
2016: 
Przeprowadzenie co najmniej jednego szkolenia. 
Przeprowadzono dwa szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa, w tym z udziałem przedstawicieli Zespołu Radców Prawnych 
wchodzących w skład komisji w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami trzeciego sektora w tym również 
w sferze zasad działania komisji oceniających oferty 
 
2017: 
Przeprowadzenie co najmniej jednego szkolenia. 
W ramach obsługi Systemu Informatycznego NAWIKUS Biuro MOWIS przeprowadziło w 2017 roku 5 szkoleń dla przedstawicieli NGO 
oraz 3 szkolenia dla pracowników samorządowych. 

Komentarz Na poziomie określenia zadania priorytetowego i jego produktów brak informacji o tym, do kogo miały być adresowane szkolenia, opis 
realizacji wskazuje, że byli to urzędnicy. Można rekomendować adresowanie szkoleń (lub innych działań promocyjnych) w tym zakresie 
także do przedstawicieli NGO. 
Panel ekspertów (2015) trudno uznać za szkolenie. W 2016 i 2017 r. odbyły się szkolenia. 

Ocena realizacji 2015: Zadanie niezrealizowane  
2016: Zadanie zrealizowane 
2017: Zadanie zrealizowane 

Usprawnienie organizacji pracy komisji konkursowych oraz opracowanie systemu motywacji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w nich 
zasiadających 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Rekomendacje motywacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
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Z uwagi na mnogość zadań zlecanych do realizacji przez Gminę Miejską Kraków organizacjom pozarządowym w trybach określonych 
ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na ich różnorodność i specyfikę, stworzenie jednolitego szablonu 
oceny projektów składanych w konkursach wymaga długich konsultacji i działań. Ponadto trwające w 2015 r. prace nad nowelizacją 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nad rozporządzeniem Ministra ws. wzoru ofert i sprawozdań z realizacji 
zadań uniemożliwiło w pełni efektywną realizację tego zadania. Niemniej we wrześniu 2015 r. odbył się Panel ekspertów (przedstawiciele 
UMK i MJO realizujący zadania publiczne), podczas którego wypracowano wstępny projekt wewnętrznych wytycznych dot. oceny ofert. 
Prace nad projektem będą kontynuowane w 2016 r. (powiązane z działaniem 2b z tabeli nr 1). 
 
2016: 
Rekomendacje motywacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
W trakcie konsultacji programu współpracy na rok 2016, którego jednym z załączników są zasady powoływania oraz Regulamin Pracy 
Komisji Konkursowych organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych postulatów ani uprawnień w tej kwestii. Działanie realizowane jest 
w trybie ciągłym. 
 
2017: 
Rekomendacje motywacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
Działanie realizowane jest w trybie ciągłym. 

Komentarz Zadanie bardzo trudne do oceny realizacji - należałoby przeanalizować liczbę przedstawicieli NGO w komisjach. 
Produkt zadania określony w WPW odnosi się tylko do części zadania - brak produktu dot. usprawnienia organizacji pracy komisji 
konkursowych. Wydaje się, że takie rekomendacje nie zostały stworzone, choć były przedmiotem dyskusji. 
Badania jakościowe sugerują, że liczba NGO w komisjach spada ze względu na czasochłonność oceny i brak wynagrodzenia za prace w 
komisji. 
Zadanie przeniesione z 2015 na 2016 rok. 

Ocena realizacji Trudno powiedzieć  

2.d Podnoszenie 
poziomu poprawności 
składanych ofert i 
jakości realizacji zadań 

Opracowanie i upowszechnianie szczegółowej instrukcji wypełniania ofert 

Założony termin realizacji 2015-12-31 

Założone produkty zadań Instrukcja wypełniania ofert 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Zarządzeniem nr 1924/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lipca 2015 r. wprowadzono w Urzędzie Miasta Krakowa system 
informatyczny NAWIKUS - Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, w skrócie NAWIKUS, w którym znajduje się 
generator tworzenia ofert wraz z instrukcją ich wypełniania 

Komentarz - 

Ocena realizacji Zadanie zrealizowane 

Uruchomienie elektronicznego generatora ofert 

Założony termin realizacji 2015-12-31 
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Założone produkty zadań Elektroniczny generator ofert 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Zarządzeniem nr 1924/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lipca 2015 r. wprowadzono w Urzędzie Miasta Krakowa system 
informatyczny NAWIKUS - Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, w skrócie NAWIKUS, w którym znajduje się 
generator tworzenia ofert wraz z instrukcją ich wypełniania 

Komentarz - 

Ocena realizacji Zadanie zrealizowane 

Prowadzenie systematycznych spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla organizacji pozarządowych przed składaniem ofert 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Co najmniej jedno szkolenie rocznie 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Co najmniej jedno szkolenie 
Szkolenia zrealizowano w ramach projektu „NAWIKUS” 
 
2016: 
Co najmniej jedno szkolenie. 
W marcu i listopadzie 2016 r. przeprowadzono dwa dwudniowe szkolenia a w grudniu jedno szkolenie z zakresu wypełnienia ofert i 
obsługi systemu NAWIKUS 
 
2017: 
Co najmniej jedno szkolenie. 
W ramach obsługi generatora ofert w systemie informatycznym NAWIKUS Biuro MOWIS zorganizowało szkolenia, z których skorzystało 
łącznie 58 przedstawicieli trzeciego sektora oraz 37 urzędników. Tematyka: opis i demonstracja działania systemu, ćwiczenia praktyczne 
w podsystemie GWA (NGO) oraz EWMKU (urząd), konsultacje, pytania, uzgodnienia. 

Komentarz - 

Ocena realizacji 2015: Zadanie zrealizowane (4 szkolenia) 
2016: Zadanie zrealizowane (3 szkolenia) 
2017: Zadanie zrealizowane 

2.e Upowszechnianie 
wiedzy i wzrost 
zaangażowania 
organizacji w realizację 
zadań publicznych 
według innych trybów 
niż otwarty konkurs ofert 

Edukacja pracowników samorządowych, związana ze stosowaniem preferencji i klauzul społecznych przy zakupie usług (w tym tryb Prawo Zamówień 
Publicznych) 

Założony termin realizacji 2018-12-31 

Założone produkty zadań Co najmniej jedno szkolenie rocznie 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

nie dotyczy – zadanie zaplanowane do realizacji do końca 2018 r. 



  

56 
 

Komentarz  

Ocena realizacji nie dotyczy – zadanie zaplanowane do realizacji do końca 2018 r. 

2.f Wspieranie realizacji 
projektów partnerskich 

Upowszechnienie idei partnerstwa GMK z NGOs poprzez przygotowanie poradnika w wersji elektronciznej obejmującego w szczególności dobre praktyki 
projektów 

Założony termin realizacji 2017-12-31 

Założone produkty zadań Elektroniczny poradnik 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2017: 
Opracowano zaktualizowaną publikację „Przewodnik dla organizacji pozarządowych po procedurach prawnych Gminy Miejskiej Kraków 
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi”. Publikacja zawiera min. rozdział dotyczący zawierania partnerstw 
międzysektorowych. 

Komentarz W momencie przygotowania raportu opisana w sprawozdaniu publikacja nie była dostępna w wersji elektronicznej na stronach 
www.ngo.krakow.pl.  
Przeszukanie portalu pozwoliło znaleźć jedynie pierwotną wersję publikacji, opublikowaną w 2015 r. Zaktualizowana publikacja została 
wydana w 2018 r. w formie drukowanej. Znajdujący się w niej rozdział dotyczący zawierania partnerstw nie zawiera przykładów dobrych 
praktyk. 

Ocena realizacji Zadanie niezrealizowane 

Wypracowanie zasad realizacji i finansowania projektów partnerskich 

Założony termin realizacji 2015-12-31 

Założone produkty zadań Zasady finansowania i realizacji projektów partnerskich 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Zarządzeniem nr 3425/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 grudnia 2015 r. wprowadzono procedury zawierania partnerstw 
projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi 

Komentarz - 

Ocena realizacji Zadanie zrealizowane 

Monitorowanie realizacji projektów partnerskich 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Dokumenty potwierdzające realizację projektów partnerskich w danym roku 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Liczba projektów partnerskich 
Zarządzeniem nr 3425/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 grudnia 2015 r. wprowadzono procedury zawierania partnerstw 
projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi. W 2015 r. nie wpłynął żaden wniosek w trybie 
zarządzenia. 
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2016: 
Liczba projektów partnerskich. 
W 2016 r. wpłynęło 5 wniosków o projekty partnerskie, które zostały pozytywnie zaakceptowane w trybie zarządzenia nr 3425/2015 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.12.2015 r. w sprawie przyjęcia „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą 
Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi”. 
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=73786 
 
2017: 
Liczba projektów partnerskich. 
Dokument regulujący zasady zawierania partnerstw projektowych w GMK: Zarządzenie nr 3425/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
14.12.2015 r. w sprawie przyjęcia „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami 
pozarządowymi”. 
Umowy partnerskie realizowane w roku 2017: 
1) Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutem Spraw Publicznych UJ – projekt pn. Obserwatorium Dialogu 
Obywatelskiego, 
2) Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – projekt pn. „Konferencja międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ GEPLE”,  
3) Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych – projekt FIO – Małopolska Lokalnie pn. Mam FIOła na Małopolskę. 

Komentarz Termin wydania zarządzenia (grudzień 2015) wydaje się tłumaczyć brak wniosków w 2015 roku. Brak informacji na temat projektów 
partnerskich realizowanych w innym, niż zarządzony, trybie w 2015 r. W kolejnych latach projekty partnerskie realizowano. 

Ocena realizacji 2015: Zadanie niezrealizowane 
2016: Zadanie zrealizowane 
2017: Zadanie zrealizowane 
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W obrębie drugiego celu szczegółowego - Wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych i 

poprawa efektywności realizacji zadań publicznych, który odpowiada drugiej płaszczyźnie Modelu, czyli 

współpracy w realizacji zadań publicznych, sformułowano w Wieloletnim Programie Współpracy 6 

działań i 13 zadań priorytetowych. Dotyczyły one: 

 zwiększenia liczby zadań realizowanych przez NGO,  

 zwiększenia efektywności systemu zlecania zadań,  

 zwiększenia udziału organizacji w ocenie ofert,  

 podnoszenia poprawności ofert i jakości realizacji zadań,  

 propagowania pozakonkursowych trybów realizacji zadań,  

 wspierania realizacji projektów partnerskich.  

Przyporządkowane działaniom zadania miały dwojaki charakter: informacyjno-edukacyjny, związany z 

upublicznianiem informacji, prowadzeniem szkoleń, opracowaniem poradnika; oraz systemowo-

narzędziowy, związany z opracowaniem wytycznych, instrukcji, zasad, rekomendacji i systemu 

informatycznego z generatorem ofert. 

Większość (9) z założonych zadań zrealizowano. Należy wśród nich zwrócić szczególną uwagę na nowe 

zadania zlecane organizacjom (choć warto rekomendować w tym zakresie dobór wskaźnika produktu 

mówiący o sposobie upubliczniania informacji), opracowanie i wdrożenie zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Krakowa ujednoliconych zasad przygotowania konkursów ofert, oraz wprowadzenie systemu 

NAWIKUS, służącego m.in. aplikowaniu do konkursów. 

Kilka zadań wymaga komentarza. Po pierwsze jest to Opracowanie we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi wytycznych dla jednostek organizacyjnych Urzędu/MJO dot. oceny projektów 

składanych w konkursach ofert. Zadanie nie zostało zrealizowane w założonym terminie, tj. w 2015 

roku. W sprawozdaniu za ten rok stwierdzono, że prace nad wytycznymi kontynuowane będą w 2016 

r., jednak w sprawozdaniach za 2016 i 2017 r. brak informacji na temat postępów w realizacji zadania. 

Tym niemniej należy odnotować, że w pierwszych dniach 2018 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Krakowa4 wprowadzono ujednolicony dla wszystkich wydziałów i jednostek miejskich regulamin 

przeprowadzania otwartych konkursów ofert. Procedura ta określa m.in. sposób ogłoszenia i 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, oraz zawiera wzory karty oceny formalnej i merytorycznej 

ofert. W ten sposób realizuje założony produkt zadania: Opracowany i wdrożony do realizacji wzorcowy 

dokument służący ocenie projektów składanych w konkursach ofert. 

Trudno ocenić realizację zadania Popularyzacja standardów realizacji usług zadań publicznych w 

Gminie, którego produktem miał być dokument potwierdzający liczbę NGO, które zobowiązały się do 

stosowania standardów. Zamiast liczby organizacji, sprawozdania informują, że każdy z aplikujących 

powinien uwzględniać standardy, gdyż zostały one ujęte w treści ogłoszeń konkursowych. 

Obligatoryjne wymaganie standardów z pewnością w jakiś sposób prowadzi do ich popularyzacji, 

jednak edukacyjna wartość jest tu dyskusyjna. Fakt, że NGO powinny, aplikując, standardy 

uwzględniać, nie znaczy, że je rozumieją i stosują. 

Trudności w ocenie dostarcza także zadanie Usprawnienie organizacji pracy komisji konkursowych oraz 

opracowanie systemu motywacji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w nich zasiadających. 

                                                           
4 Zarządzenie nr 21/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków 
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W sprawozdaniach brak informacji, czy wskazane jako produkt zadania - rekomendacje motywacyjne 

dla przedstawicieli organizacji pozarządowych - zostały opracowane. Inne źródła danych wskazują na 

spadek zaangażowania przedstawicieli NGO w prace komisji konkursowych, co skłania do konstatacji, 

że nie udało się zrealizować tego zadania.  

Nie opublikowano także elektronicznego poradnika mającego służyć upowszechnianiu idei 

partnerstwa miasta z organizacjami pozarządowymi.  

 

Współpraca finansowa 

W kontekście współpracy finansowej Gminy z organizacjami pozarządowymi, z badań wyłania się 

obraz stosunkowo szerokiego wachlarza zadań zlecanych NGO oraz ich dużej wartości finansowej. W 

obrazie tym dominują zadania z obszaru pomocy społecznej, gdzie wiele zadań publicznych, w tym 

instytucje pomocy społecznej, prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe. Ze względu na 

specyfikę tych zadań, są to kontrakty wieloletnie, których koszty konsumują znaczną część  środków 

przeznaczonych na dotacje. Inne zadania realizowane są najczęściej w trybie rocznym, a ich koszty są 

mniejsze. Jest to jednocześnie najczęściej stosowany tryb współpracy finansowej, o czym świadczy 

liczba zawieranych w poszczególnych latach dotacji. Kluczowych informacji na temat skali współpracy 

finansowej dostarczyła analiza danych zastanych, dostępnych w Rocznych Programach Współpracy 

(RPW) i sprawozdaniach za poszczególne lata. 

W latach 2015-2017 osiem Wydziałów UMK współpracowało finansowo przy realizacji zadań 

publicznych z organizacjami pozarządowymi. Były to: Wydział Spraw Społecznych, Wydział Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Wydział Sportu, Wydział Edukacji, Wydział 

Rozwoju Miasta, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta. 

Najwięcej zadań priorytetowych we współpracy finansowej z NGO zrealizował Wydział Spraw 

Społecznych. 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sprawozdaniach z realizacji Rocznych Programów 

Współpracy GMK z NGO współpraca finansowa organizacji pozarządowych z Gminą w latach 2015-

2018 realizowana jest w następujących trybach: 

 tryb otwartych konkursów ofert – zadania jednoroczne 

 tryb otwartych konkursów ofert – zadania wieloletnie 

 tryb art. 19a ustawy 

 tryb art. 12 ustawy 

 zadania publiczne zaplanowane przez dzielnice Miasta Krakowa – otwarte konkursy ofert i 

zadania w trybie art. 19a 

Analiza danych zastanych dotyczących współpracy finansowej ujawniła szereg rozbieżności, które 

uniemożliwiają precyzyjne określenie skali tej formy współpracy. Niektóre rozbieżności są na tyle 

istotne, że poddają w wątpliwość wiarygodność zamieszczonych w sprawozdawczości danych. 

Różnice dotyczą liczb umieszczanych w tabeli Wskaźniki efektywności programu5  i w załącznikach do 

sprawozdań. Przykładowo, z załączników do sprawozdania za 2017 r. wynika, że przyznano 550 dotacji. 

                                                           
5 Zbiorcze zestawienie informacji z tej części sprawozdań za poszczególne lata zawiera Tabela 7 Wskaźniki 
efektywności Programu, zamieszczona w rozdziale „Ocena Wieloletniego Programu Współpracy” 
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W tabeli wskaźników efektywności programu wskazano jednak, że zawarto 648 umów. W tym samym 

roku, załączniki mówią o 846 złożonych ofertach, a wskaźniki efektywności – 1045. Podobnie, 

rozbieżności, choć już mniej drastyczne, dotyczą liczby podmiotów przystępujących do konkursów 

ofert lub trybu 19a. Porównując liczbę organizacji podaną w tabeli wskaźników efektywności z liczbą 

podaną w załącznikach to odpowiednio: w roku 2015:  916-brak załączników,  2016: 710-738, 2017: 

774-774. Badanie ewaluacyjne nie pozwoliło zidentyfikować przyczyn różnic, jednak należy 

zdecydowanie rekomendować uważność w sprawozdawczości i zwracanie szczególnej uwagi na 

spójność w zakresie prezentowanych danych liczbowych. 

Podsumowanie danych z załączników do sprawozdań, dotyczących współpracy finansowej, zawiera 

poniższa tabela. 

Tabela 4: Zestawienie informacji o skali współpracy finansowej podanych w załącznikach do 
sprawozdań 

Rok Kategoria Środki 
zaplanowane 
w budżecie (w 
zł) 

Środki 
przekazane 
(dotacje) (w zł) 

Środki 
rozliczone (w 
zł) 

Liczba 
konkursów 

Liczba 
podmiotów 
przystępujących 
do konkursów 

Liczba 
złożonych 
ofert 

Liczba dotacji 

2015 

otwarte konkursy ofert 11 549 320   31    

tryb art. 19a  580 566  7 102 125 93 

Dzielnice Miasta        

umowy długoletnie        

suma 66 391 308,35  65 887 565,31     

2016 

otwarte konkursy ofert 11 903 478,80 10 423 311,23 10 215 109,15 21 544 929 440 

tryb art. 19a 480 000 418 000 417 200,19 7 69 92 49 

Dzielnice Miasta 428 700 380 700 377 981 29 58 63 65 

umowy długoletnie 70 683 563,60 73 022 060,28 71 994 929,08 59 67 80 

69 w otwartych 
konkursach, 200 

aneksów do 
umów 

wieloletnich 

suma 83 495 742,40 84 244 071,51 83 005 219,42 116 738 1164 823 

2017 

otwarte konkursy ofert 10 398 398,20 11 473 315,76 9 943 111,35 38 587 626 284 

tryb art. 19a 639 350 613 130,38 601 213,69 11 92 120 79 

Dzielnice Miasta 395 620 441 020 386 146 19 25 26 54 

umowy długoletnie 77 849 377,27 77 902 026,14 76 998 234,74 53 69 73 133 

tryb art. 12 250 000 250 000 250 000 1 1 1 1 

suma 89 532 745,47 90 679 492,28 88 178 705,78 122 774 846 551 

 

Na podstawie zaprezentowanych powyżej danych zamieszczonych w załącznikach do sprawozdań 

można stwierdzić, że co roku do konkursów ofert przystępuje kilkaset organizacji zarejestrowanych 

na terenie GMK.  

Aktualna realna liczba organizacji realizujących zadania publiczne na zlecenie UMK jest trudna do 

oszacowania ze względu na wskazane wyżej rozbieżności w danych. Z uwagi na fakt, że jedna 

organizacja może realizować rocznie więcej niż jedną umowę, trudno wnioskować na jakim poziomie 
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plasuje się realna liczba organizacji współpracujących finansowo z GMK, jednak biorąc pod uwagę 

liczbę przyznanych dotacji, mieści się ona w zakresie od 551 (według załączników) do 648 (według 

wskaźników efektywności). Podobnych szacunków dokonywali przedstawiciele miasta, uczestniczący 

w badaniach jakościowych, mówiąc o ok. 500-600 podmiotach współpracujących finansowo z Gminą.  

W oparciu o dane z załączników do sprawozdań można powiedzieć, że najbardziej popularną formą 

współpracy finansowej GMK z NGO jest realizacja zadań publicznych w trybie otwartych konkursów 

ofert na zadania jednoroczne. Spośród około ponad 700 organizacji starających się nawiązać 

współpracę finansową z GMK, przystępując do konkursów, ponad 500 organizacji wybierało w latach 

2016 i 2017 ten tryb współpracy.   

Zwiększyła się także liczba organizacji składających oferty w trybie art. 19a, z 69 w 2016 r. do 92 w 

2017. Wzrostowi liczby podmiotów towarzyszył wzrost wysokości środków wydatkowanych w tym 

trybie. Dane te sugerują zwiększenie znaczenia tego trybu dla współpracy finansowej GMK z 

organizacjami pozarządowymi. 

Najwięcej środków finansowych GMK przeznacza na współpracę z NGO w ramach wieloletnich umów, 

jednak w porównaniu z dużą liczbą realizatorów projektów rocznych, projekty wieloletnie realizuje 

mniej organizacji. 

Analiza zbiorczych danych wskazuje na stopniowy wzrost wartości finansowej zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym. Zwiększa się także liczba konkursów, oraz przystępujących do nich 

podmiotów. 

Kolejną trudnością w analizie danych ze sprawozdań dotyczących współpracy finansowej GMK z NGO 

była ich forma. W sprawozdaniu z 2015 r. dane dotyczące współpracy finansowej zostały 

przedstawione w podziale na wydziały w sposób opisowy i różniący się między każdym wydziałem oraz 

nieuwzględniający podziału na zadania priorytetowe zaplanowane w RPW. Natomiast w 2016 i 2017 

roku współpraca finansowa została przedstawiona w formie tabel zbiorczych jako załączniki do 

sprawozdania w podziale na zadania. W sprawozdaniu z 2015 roku brak było liczbowych podsumowań 

różnych form współpracy, co uniemożliwiło szczegółowe uzupełnienie prezentowanej powyżej tabeli 

w sposób pozwalający na porównanie z kolejnymi latami. 

Poza wskazanymi wyżej rozbieżnościami liczby podmiotów podejmujących współpracę finansową 

oraz liczby umów dotacyjnych, analiza danych zastanych ujawniła różnice w wysokości środków 

zaplanowanych oraz rozliczonych podanych w poszczególnych dokumentach. Liczby znajdujące się w 

tabeli wskaźników efektywności zamieszczanej na końcu sprawozdań, oraz w tabelach dotyczących 

poszczególnych form współpracy finansowej będących załącznikami do sprawozdań, jak również 

wartości zamieszczone w Rocznych Programach Współpracy i Budżecie Miasta Krakowa, są różne. 

Odnalezienie przyczyn tych rozbieżności nie było możliwe w ramach przeprowadzonej ewaluacji. 

Zestawienie środków zaplanowanych na współpracę finansową i rozliczonych kwot znajduje się w 

tabeli poniżej. 

Tabela 5: Środki zaplanowane na realizację zadań publicznych we współpracy z NGO wg różnych 
źródeł danych 

Rok Środki zaplanowane 
wg. Rocznych 
Programów 
Współpracy (w zł) 

Środki zaplanowane 
wg. Budżetu Miasta 
Krakowa (w zł) 

Środki zaplanowane 
wg. sprawozdań - 
tabela wskaźników 
efektywności (w zł) 

Rozliczona kwota 
dotacji wg. 
sprawozdań - tabela 
wskaźników 
efektywności (w zł) 

Rozliczona kwota 
dotacji wg. tabeli 
załączonych do 
sprawozdań (w zł) 

2015 75 636 738 74 715 812 66 391 308,35  65 887 565,31 

2016 81 119 754 79 112 812 83 999 271,05 82 672 243,47 83 005 219,42 

2017  86 998 056 92 893 674,71 91 922 173,89 88 178 705,78 
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W odniesieniu do danych liczbowych podsumowujących współpracę finansową warto zatem 

sformułować następujące rekomendacje: 

 ujednolicenie formy sprawozdań, uważność w sprawozdawczości i szczególna dbałość o 

spójność w zakresie danych liczbowych - uzgodnienie informacji dotyczących kwot środków 

planowanych w RPW, Budżecie Miasta Krakowa (dane dotyczące środków zaplanowanych na 

współpracę z NGO), oraz danych uwzględnionych w sprawozdaniach w zakresie środków, liczby 

podmiotów i dotacji, lub wyjaśnianie ewentualnych rozbieżności  

 większe dopasowanie formy sprawozdań do potrzeb odbiorców i interesariuszy - 

opracowanie bardziej przystępnego i przejrzystego sposobu przekazywania informacji 

dotyczących współpracy finansowej niż specjalistyczne tabele, które są trudne do odczytania a 

zapoznanie z nimi jest czasochłonne. Adresatami tego rodzaju informacji mogą być nie tylko 

przedstawiciele GMK oraz decydenci, ale także organizacje pozarządowe i mieszkańcy. 

Pewnym rozwiązaniem mógłby być wpis na stronie ngo.krakow.pl, zawierający podstawowe, 

najbardziej istotne dla organizacji informacje z linkiem do tabel z bardziej obszernym opisem. 

 

Formy współpracy finansowej 

Konkursy ofert 

Uzupełniających i pogłębionych informacji dotyczących współpracy finansowej dostarczają 

przeprowadzone w ramach ewaluacji badania jakościowe i ilościowe. Respondenci podkreślali w nich 

rosnącą wartość zlecanych zadań, szacując ją na 103 mln zł w 2018 roku ze środków miejskich i ok 400 

tys. zł ze środków dzielnicowych. Podkreślano, że 2/3 tej kwoty to przedsięwzięcia w obszarze pomocy 

społecznej, jednak stopniowo różnicują się zadania realizowane we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, m.in. w związku z przyjmowaniem nowych programów.  

W ocenie respondentów, choć zwiększa się kontraktacja wieloletnia, niektóre z wydziałów mają 

trudności z zabezpieczeniem ciągłości zadań i płynności finansowej na przełomie roku, oraz nie mają 

dostatecznej wiedzy o możliwościach w tym zakresie. Wątek okresu realizacji zadania, na który 

rozpisany jest konkurs, jest istotny także z perspektywy organizacji pozarządowych. Zadania 

wieloletnie są ważne dla ciągłości działań organizacji oraz ich stabilności finansowej. Zwracano także 

uwagę, że realizacja zadań poprzez wieloletnie ich zlecenie jest bardziej efektywna, pozwala bowiem 

ograniczyć koszty organizacyjne, związane np. z przeszkoleniem kadry. Wskazuje to na potrzebę 

rozwijania skali współpracy w oparciu o wieloletnie konkursy ofert, do czego przysłużyć się mogą 

działania szkoleniowo-informacyjne skierowane do urzędników. 

W badaniach jakościowych przeprowadzono wywiady zarówno z przedstawicielami wydziałów i 

jednostek miejskich, które zlecają realizację zadań w trybie konkursu, jak i takimi, które z niego nie 

korzystają. Rozmówcy z tych ostatnich generalnie sygnalizowali otwarcie na współpracę z 

organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych, jednak z różnych względów nie 

dostrzegali potencjału do wykorzystania formy konkursowej. Jako przyczynę braku tego rodzaju 

współpracy wskazywano brak w niektórych branżach organizacji, które by dysponowały odpowiednim 

zapleczem, by podołać realizacji zadań – przykładowo, w sferach, którymi zajmuje się Wydział 

Kształtowania Środowiska. Niewystarczający potencjał dotyczy zasobów kadrowych, wiedzy, 

doświadczenia, zaplecza technicznego, lub obsługi finansowej, które konieczne są do realizacji 

specyficznych, wymagających zadań publicznych. Wydaje się, że w przypadku takich zadań najczęściej 

wykorzystywany jest tryb zamówień publicznych, w którym NGO uczestniczą stosunkowo rzadko. 
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Istnieją oczywiście branże, w których potencjał organizacji pozarządowych do realizacji zadań 

publicznych jest duży – należy przede wszystkim zwrócić uwagę na obszar pomocy społecznej, w 

którym wiele z zadań miejskich nie byłoby wręcz możliwych do realizacji bez współpracy z NGO. Wątek 

ten pokazuje z jednej strony zróżnicowanie sektora organizacji społecznych – wskazując dwa wymiary: 

obszaru działalności i potencjału organizacji – a z drugiej pozwala postawić tezę, że to nie forma prawna 

podmiotu, ani jego przynależność do sektora, warunkuje efektywną realizację zadań publicznych. 

Należy jednocześnie postawić pytanie o to, czy urzędnicy dostrzegają dodatkowe korzyści wynikające 

z przekazania organizacjom zadań do realizacji, oraz fakt, że realizacja zadań rozwija potencjał 

organizacji. Być może koncentrując się na finansowej efektywności, pomijają wartość dodaną? Wątek 

postrzegania korzyści ze współpracy rozwinięty jest w dalszej części rozdziału. 

Wśród organizacji pozarządowych zrealizowano wywiady z podmiotami, które współpracują finansowo 

z GMK w różnym, pod względem wysokości środków, oraz liczby zadań, stopniu. Przedstawiciele 

podmiotów, które takiej współpracy nie podejmują, byli uwzględnieni w doborze próby do badań 

jakościowych, jak również znaleźli się wśród respondentów badań ilościowych.  

Połowa organizacji, które wzięły udział w ankiecie, współpracowała w ciągu ostatnich 3 lat z UMK w 

formie finansowej. Pozostałe organizacje podawały następujące powody niepodejmowania 

współpracy finansowej z UMK: 

 nasze działania nie pokrywają się z zadaniami UMK i tematami ogłaszanych konkursów ofert 

(14 wskazań) 

 nie mieliśmy takiej potrzeby (5 wskazań) 

 nie wiedzieliśmy, że jest taka możliwość (3 wskazania) 

 nie odpowiada nam sposób realizacji projektów we współpracy z UMK (za dużo formalności) 

(3 wskazania) 

 pisaliśmy projekty, ale nie otrzymywaliśmy dofinansowania (3 wskazania) 

 nie wiemy jak napisać projekt (1 wskazanie) 

 brak woli współpracy po stronie UMK (1 wskazanie) 

 nie było propozycji (1 wskazanie) 

 zbyt krótki czas między ogłoszeniem konkursu a złożeniem aplikacji (1 wskazanie) 

 mamy złe doświadczenia i słyszałyśmy o trudnościach we współpracy z UMK (1 wskazanie) 

Zdecydowana większość organizacji, jako główny powód niepodejmowania współpracy w formie 

finansowej z UMK, wskazała niezgodność działań organizacji z tematami ogłaszanych konkursów 

ofert. Z uwagi na niewielką próbę badawczą trudno traktować ten wynik jako reprezentatywny i na 

jego podstawie wnioskować o istnieniu systemowego niedopasowania tematów oferty konkursowej 

UMK do potrzeb organizacji. Niemniej jednak z uwagi na dość dużą liczbę wskazań w stosunku do 

wielkości próby, warto byłoby ten wynik dogłębniej zweryfikować w kolejnych badaniach. Kwestia 

niedopasowania oferty do potrzeb organizacji pojawiła się także w komentarzach dotyczących ogólnej 

oceny współpracy z UMK. Można zatem powiedzieć, że problem ten został wyraźnie zaznaczony w 

ankiecie jednak trudno wnioskować w jakim zakresie lub skali występuje w rzeczywistości.  

Brak konkursów odpowiadających profilowi organizacji, lub funkcjonowanie w obszarze będącym na 

pograniczu zadań różnych wydziałów i jednostek miejskich, były także przyczyną niepodejmowania 
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współpracy finansowej wśród organizacji z którymi rozmawiano w ramach badań jakościowych. 

Przykładem takiej NGO jest podmiot działający w obszarze rozwoju osobistego i zawodowego 

mieszkańców nie będących w trudnej sytuacji, który przez 5 lat nie znalazł konkursu adekwatnego do 

swoich działań. Brak konkursów oczywiście nie sprawia, że organizacja rezygnuje z realizowania swojej 

działalności statutowej – robi to korzystając z innych źródeł finansowania. Zjawisko to wskazuje jednak, 

że NGO dostrzegają potrzeby mieszkańców, których miasto nie zaspokaja (przynajmniej w drodze 

zlecania realizacji zadań). 

W odniesieniu do formy współpracy finansowej, jaką są otwarte konkursy ofert, badania jakościowe 

pozwoliły uchwycić zjawisko wspólnej nauki, w której tak urząd, jak i organizacje pozarządowe, uczą 

się współpracy finansowej przy realizacji zadań. Przykładem są tu konkursy, które początkowo 

rozpisane były na okres kilku miesięcy, jednak po 1-2 edycjach wydłużono okres realizacji i obecnie 

zlecane są na czas 1-1,5 roku. 

Tryb art. 19a Ustawy 

Współpraca finansowa realizowana jest również w oparciu o art. 19a UDPP, czyli w trybie nazywanym 

powszechnie „małymi grantami”. Wypowiedzi respondentów badań jakościowych, podobnie jak 

analiza danych zastanych, sugerują wzrost wykorzystania tego mechanizmu w ostatnich latach, choć z 

perspektywy wysokości środków ma on niewielkie znaczenie w porównaniu z trybem konkursowym. 

Dla przedstawicieli urzędu, realizowane w ten sposób zadania są formą diagnozy potrzeb – zarówno 

samych organizacji, jak i społeczności lokalnej. Pozytywny odbiór zadania skłania do jego kontynuacji 

– w zmodyfikowanej formie, lub dla innej grupy odbiorców. Małe granty mogą też stanowić 

uzupełnienie działalności wydziału – „to co my robimy plus to co robią organizacje (…) daje jakąś fajną 

całość”. Można zauważyć, że dla niektórych wydziałów, które nie współpracują finansowo w oparciu o 

konkursy, tryb art. 19a stanowi formę współpracy, do której obydwie strony się przyzwyczaiły – wiedzą 

jak działa, jak sprawdzać wnioski i realizować zadanie. Niektóre zadania zgłoszone jako „małe granty” 

przekształcone zostają w zadania zlecane w drodze konkursów. Tryb ten bywa także wykorzystywany 

jako mechanizm edukacji lub sprawdzenia potencjału organizacji do realizacji dłuższego projektu o 

większej wartości finansowej. 

Kluczowe dla zlecenia zadania w tym trybie jest kryterium celowości – oceny, czy proponowane zadanie 

jest zbieżne z celami wydziału lub jednostki, dokonywanej na podstawie uzasadnienie wniosku. W 

ocenie brane są pod uwagę również zapisy statutu organizacji i informacje z KRS, co jest standardową 

procedurą poprzedzającą współpracę finansową. Co ciekawe, przedstawiciele urzędu sprawdzenie 

statutu i KRS opisywali w wywiadach jako formę oceny wiarygodności organizacji, oraz jej potencjału 

do realizacji zadania publicznego. Stwierdzali, że weryfikują w ten sposób to, czym organizacja się 

zajmuje oraz czy dochód przeznaczany jest na statutowe cele, jak również oceniają, czy organizacja 

poradzi sobie z realizacją zadania. Zapisy statutu są dla niektórych respondentów czynnikiem 

uwiarygadniającym organizację, oraz wskaźnikiem jej doświadczenia w określonym obszarze. Należy 

zauważyć, że ani statut, ani informacje z KRS, nie są właściwymi źródłami informacji w zakresie 

wiarygodności i doświadczenia podmiotu – pozwalają jedynie stwierdzić legalność potencjalnej 

realizacji zadania. Dla oceny wiarygodności i doświadczenia bardziej właściwe byłyby sprawozdania z 

działalności organizacji, lub właśnie realizacji zadania publicznego. Wątek ten wskazuje na potrzebę 

skierowania do urzędników działań edukacyjnych w zakresie specyfiki funkcjonowania sektora 

pozarządowego, oraz rozwoju mechanizmów budowania i weryfikacji wiarygodności i 

doświadczenia organizacji. W tym kontekście, współpraca w oparciu o art. 19a „na próbę” wydaje się 

być dobrą praktyką. Należy poszukać dodatkowych rozwiązań, które ułatwią budowę wiarygodności 

i zdobywanie doświadczenia, np. poprzez inkubację młodych inicjatyw, promowanie ofert 
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wspólnych, czy wsparcie realizacji zadań przez kilka organizacji we współpracy, stwarzającace szansę 

edukacji organizacji „młodszej” przez bardziej doświadczoną. 

Pewnym ograniczeniem współpracy w trybie tzw. „małych grantów” jest czytelność procesu, w którym 

kryteria przyznawania finansowania nie zawsze są zrozumiałe dla przedstawicieli organizacji. Ocena 

celowości może być odbierana jako arbitralna i w niewystarczającym stopniu uzasadniona. W 

wywiadach przytoczono przykład festiwalu filmów o prawach człowieka, na który organizacja starała 

się pozyskać dofinansowanie z Wydziału Kultury. Uzyskano negatywną odpowiedź, ze względu na 

tematykę dotyczącą praw człowieka, nie związaną w ocenie urzędu z kulturą, czyli obszarem 

działalności wydziału, do którego aplikowano. Wskazuje to na potrzebę edukacji organizacji w zakresie 

procedur, oraz potrzebę dbałości o jasność uzasadnień decyzji. 

Zamówienia publiczne 

Poza współpracą finansową opartą o tryby wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego, 

organizacje mogą realizować działania które miasto zleca w drodze zamówień publicznych. W 

przeprowadzonych badaniach wątek ten pojawiał się stosunkowo rzadko, co trudno zinterpretować. 

Można domyślać się, że udział organizacji w postępowaniach zamówień publicznych nie jest częstym 

zjawiskiem, lub że realizacja zadań zleconych w ten sposób przez organizacje nie jest traktowana przez 

przedstawicieli GMK jako współpraca miasta z organizacjami; hipotezy te wymagałyby jednak 

weryfikacji w dalszych badaniach.  

Niektórzy przedstawiciele urzędu mówili o korzyściach płynących z potencjalnej realizacji zadań 

zlecanych w ten sposób przez NGO, związanych z ich zaangażowaniem na rzecz miasta i większą, niż w 

przypadku podmiotów komercyjnych, „misyjnością” – przykładowo, jako operator pawilonu 

znajdującego się w parku, organizacja mogłaby nie tylko prowadzić działalność gastronomiczną, ale 

zadbać o funkcje społeczne miejsca. W tym sensie organizacje postrzegane są jako podmioty, które 

wnoszą pewną wartość dodaną do realizowanych zadań. 

Innym przykładem działań realizowanych przez organizacje w oparciu o zamówienia publiczne są 

warsztaty i szkolenia. Część z nich wynika z projektów wybranych w Budżecie Obywatelskim i 

skierowana jest do mieszkańców Krakowa. W wywiadach wymieniano także usługi cateringowe, oraz 

zamawianie „dodatkowych” usług, stanowiących uzupełnienie zadań zleconych w konkursie ofert, 

jednak respondenci zaznaczali, że były to pojedyncze przypadki. 

 

Ogólna ocena współpracy finansowej 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy wypełniali ankietę, zostali poproszeni o ocenę 

współpracy z miastem w wymiarze finansowym. Ogólnie, jest ona oceniana przez krakowskie 

organizacje pozytywnie. 67% organizacji oceniło współpracę jako dobrą, raczej dobrą, lub 

zdecydowanie dobrą. Tylko 5 organizacji oceniło współpracę finansową negatywnie(odpowiedzi 1-3). 
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Wykres 10 Ocena współpracy finansowej: Jak oceniają Państwo współpracę finansową z Urzędem 

Miasta Krakowa? [N=36] 

 

Wśród pomysłów na ulepszenie współpracy finansowej zgłaszanych w odpowiedzi na pytania otwarte 

ankiety pojawiły się następujące komentarze: 

 skrócić czas na podpisanie umów i wypłacanie dotacji (5 wskazań) 

 wydłużyć czas na przygotowanie wniosków i składanie ofert (3 wskazania) 

 przyśpieszyć czas przeznaczony na rozpatrywanie złożonych ofert (3wskazania) 

 wprowadzić więcej grantów kilkuletnich (2 wskazania) 

 zwiększyć elastyczność w budżetach – większe możliwości przesunięć niewymagające 

aneksowania umów, rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem (1 wskazanie) 

 „usprawnić obieg dokumentów, tak by nie trzeba było ich dostarczać osobiście pod presją 

terminu” (1 wskazanie) 

 „mniej przeszkadzać organizacjom w pracy - np. znieść wymóg konsultowania każdego 

materiału promocyjnego - w czasach szybkiego przekazu w social media jest to niemożliwe.” 

 zwiększyć środki na konkursy grantowe (1 wskazanie) 

 uprościć i zwiększyć przejrzystość procesu współpracy – w większym stopniu wykorzystać do 

tego portal krakow.ngo.pl (1 wskazanie). 

W komentarzach pojawiły się także odpowiedzi nie wiem (5 odpowiedzi) oraz  „nic nie trzeba 

zmieniać”/ „brak zastrzeżeń” (2 odpowiedzi). 

Mimo, że jest to najlepiej oceniania forma współpracy z UMK, stosunkowo dużo organizacji wskazało 
w badaniu ankietowym, że nie podejmuje współpracy w tym zakresie ponieważ zakres ich działań nie 
pokrywa się z tematami ogłaszanych konkursów. Biorąc pod uwagę fakt, że podobną obserwację 
wyrażono w ramach badań jakościowych można stwierdzić, że zakres zadań publicznych 
przeznaczonych do realizacji we współpracy z organizacjami jest w niewystarczającym stopniu 
dostosowany do potrzeb organizacji, oraz dostrzeganych przez nie potrzeb mieszkańców. 
Organizacje wskazywały, że usprawnienia wymagają kwestie formalne związane z realizacją zleconych 
zadań publicznych w ramach konkursów ofert, a dokładnie dotyczące skrócenia czasu na podpisanie 
umów  i wypłacania dotacji, wydłużenia czasu na przygotowanie wniosków i składanie ofert oraz 
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przyśpieszenia czasu przeznaczonego na rozpatrywanie złożonych ofert. Kwestie te są szerzej 
omówione w kolejnej części raportu. 
 

Korzyści ze współpracy finansowej i jej ograniczenia 

Współpraca finansowa była istotnym przedmiotem rozmów przeprowadzonych w ramach badań 

jakościowych. Analiza zebranych w ten sposób danych ujawniła szereg wątków, związanych z 

postrzeganymi korzyściami ze współpracy, płynącymi dla miasta oraz dla organizacji, jak również 

doświadczanych trudności i ograniczeń, związanych z wymiarem czasowym współpracy, zagadnieniami 

proceduralnymi, jak również merytorycznymi, związanymi z interpretacją zapisów i regulaminów 

konkursów. 

Pytani o korzyści dla miasta i urzędu, płynące ze współpracy finansowej z organizacjami 

pozarządowymi, respondenci wymieniali kilka aspektów. Wskazywano na: 

 realizację zadań, które należą do kompetencji miejskich przez organizacje – co wiąże się z 

faktem, że realizacja niektórych zadań byłaby utrudniona lub wręcz niemożliwa przez miasto 

ze względu na brak zasobów lub infrastruktury, 

 efektywność,  

 możliwość wykorzystanie zasobów organizacji, dodatkowych w stosunku do zakresu zlecanego 

zadania,  

 specjalizację, znajomość tematu, doświadczenie, i związany z nimi profesjonalizm,  

 osadzenie w środowisku, rozumianym terytorialnie lub problemowo, przekładające się na 

dobre rozeznanie tematu, posiadanie kontaktów, dostępu do odbiorców, realizację 

zróżnicowanych działań wspierających odbiorców,  

 elastyczność, możliwość pozyskiwania zewnętrznych funduszy, mniejsza ilość procedur, 

szybkość realizacji, która jest istotna np. przy zakupach, w związku z brakiem obowiązku 

stosowania wymogów Prawa Zamówień Publicznych.  

Co ciekawe, wątek kosztów zadania – tańsza realizacja zadań przez organizacje – przez respondentów 

oceniany był w różny sposób. Dla wielu wydaje się być już nieaktualny, ze względu na zmiany na rynku 

pracy, gdzie trudno znaleźć pracowników oferując zbyt niskie stawki. Wskazywano, że w ostatnich 

latach konieczna z tego względu była rewaloryzacja zadań zlecanych w obszarze pomocy społecznej. 

Cytując jednego z respondentów: „(…) władze zauważają już ten problem, że to myślenie, że NGOsy 

zrobią to taniej, to już nie jest aktualne”. Niektórzy respondenci zwracali jednak uwagę, że koszty 

utrzymania placówek miejskich są wyższe, niż zlecanie zadań organizacjom pozarządowym.  

W tym wątku respondenci przywoływali również zagadnienie jakości realizacji zadań, przypadki 

niższego standardu realizacji zadań przez NGO, w porównaniu ze standardem instytucji publicznych. 

Przypadki te wiązano ze zbyt niskim finansowaniem zleconych zadań; w odpowiedzi na trudności 

podjęto decyzje o rewaloryzacji, w konsultacji pomiędzy jednostką miejską a realizującymi zadania 

organizacjami. Kilku rozmówców podkreślało, że jakość zadań zależy od ludzi je realizujących, a nie 

przynależności sektorowej podmiotu. 

Z kolei jako korzyści ze współpracy finansowej z miastem, płynące dla organizacji pozarządowych, 

wymieniano: 
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 finansowanie działalności, zapewnienie środków na realizację celów organizacji, z 

zastrzeżeniem, że wszystkie środki zostają wydatkowane tylko w obrębie zadania, którego 

dotyczą, w związku z czym nie umożliwiają finansowania całości działalności organizacji, 

 poczucie współdziałania w określonej sprawie, posiadanie wspólnego celu z przedstawicielami 

struktur miejskich, 

 większą otwartość w sposobie interpretacji regulacji prawnych związanych z finansowaniem 

działań w porównaniu z innymi źródłami finansowania, np. środkami ministerialnymi, 

 stabilność, związaną z konsekwencją stosowania i jasną polityką dotyczącą terminów, w 

porównaniu z innymi podmiotami finansującymi. 

Należy zaznaczyć, że korzyści ze współpracy finansowej płynące dla obydwu stron identyfikowali 

zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i Gminy. Wydaje się jednak, że potrzebne są 

działania edukacyjne skierowane do urzędników, szczególnie w tych instytucjach, które nie 

korzystają z poszczególnych form współpracy finansowej z NGO. Świadczy o tym przede wszystkim 

zróżnicowanie skali, zakresu i form pomiędzy poszczególnymi wydziałami i jednostkami, oraz materiał 

badawczy zebrany w rozmowach z przedstawicielami instytucji, które w ograniczonym stopniu 

współpracują z organizacjami. Warto rozważyć realizację pogłębionego badania, które pozwoliłoby 

określić zakres wiedzy urzędników i potrzeby szkoleniowo-informacyjne. 

Jeśli chodzi o ograniczenia i trudności w zakresie współpracy finansowej, o jakich mówiono w 

badaniach jakościowych, pierwszy wątek dotyczy wymiaru czasowego. Praktyka GMK w zakresie 

terminów ogłaszania i rozstrzygania konkursów oceniana jest przez przedstawicieli organizacji 

pozarządowych ambiwalentnie. Z jednej strony, wymieniona została jako stabilna, w odróżnieniu od 

innych grantodawców i zleceniodawców, np. funduszy ministerialnych, którzy nie informują o 

terminach rozstrzygnięcia konkursów i przekazania środków. Formułowano jednak również krytyczne 

głosy – niektórzy respondenci oceniali, że konkursy ogłaszane i rozstrzygane są za późno, zbyt dużo 

czasu mija też do podpisania umowy, co zagraża stabilności działań NGO. Dotyczy to szczególnie 

konkursów jednorocznych i działań organizacji, które wymagają ciągłości lub systematyczności. 

Podawano przykłady konkursów, które ogłaszane są w styczniu, a do podpisania umowy dochodzi w 

kwietniu. W tych miesiącach NGO musi znaleźć inne źródła finansowania realizowanych działań. 

Mówiono także o przypadkach zadań rozpisywanych na zbyt krótki, w stosunku do potrzeb odbiorców, 

okres.  

Sygnalizowano również trudności w zakresie informowania: brak informacji z wyprzedzeniem o 

planowanych terminach ogłoszenia lub zakresie konkursów, oraz utrudnioną ze względu na 

rozproszenie dostępność informacji o konkursach. Należy rekomendować odpowiedź na te trudności, 

poprzez zbiorczą publikację „harmonogramu” konkursów w jednym miejscu.  

W oparciu o badania jakościowe można stwierdzić, że ograniczenia związane z wymiarem czasowym i 

informacyjnym mają szczególne znaczenie dla mniejszych i młodszych organizacji pozarządowych, 

które dysponują mniejszymi zasobami. Podmioty doświadczone znają specyfikę współpracy z 

poszczególnymi wydziałami lub jednostkami miejskimi i wypracowały mechanizmy radzenia sobie z 

trudnościami. 

Wśród ograniczeń, wpływających na współpracę finansową organizacji pozarządowych i miasta, 

urzędnicy wskazywali na niedostateczną wiedzę wśród organizacji w zakresie procedur dotyczących 

współpracy finansowej. Zwracano również uwagę, że pojawiają się problemy związane z obsługą 

księgową zadań, związane z wielkością organizacji – małe, młode organizacje, mogą mieć trudności z 
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podołaniem wymaganiom realizacji zadań publicznych w tym zakresie, np. prowadzeniem 

wyodrębnionej dokumentacji księgowej. Dla niektórych problematyczna okazuje się także forma 

aplikowania, oparta o regulamin konkursu i formularz wniosku, które nie dla wszystkich NGO są 

zrozumiałe lub wystarczająco łatwe w wypełnieniu. Przedstawiciele GMK sygnalizowali również, że 

zdarzają się organizacje, którym „trudno zrozumieć”, że muszą się w szczegółowy sposób sprawozdać 

z realizowanego zadania, spełnić standardy realizacji usług, oraz że w związku ze wsparciem 

przeprowadzone mogą zostać kontrole. Z perspektywy urzędników jest to istotne zagadnienie, 

ponieważ ostatecznie za realizację zadań odpowiada miasto i jest zobowiązane do pilnowania sposobu 

wydatkowania miejskich pieniędzy. Problem ten można wiązać z opisywaną w pojedynczych 

wywiadach niedostateczną świadomością niektórych NGO, że współpraca finansowa nie ma na celu 

wsparcia organizacji, a realizację zadań miejskich. Wydaje się, że to ten wątek świadomościowy 

generować może postawy roszczeniowe ze strony organizacji.   

W odniesieniu do procedur, przedstawiciele organizacji mieli wątpliwości co do wpływu liczby punktów 

przyznanej w ocenie ofert na wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków. Jako niejasne 

wskazywano także decyzje o przyznaniu finansowania w niższej wysokości, niż o jaką aplikowano, oraz 

ich konsekwencje dla skali lub zakresu realizacji działań będących przedmiotem wniosku. 

Przywoływano także doświadczenia związane z odrzuceniem ofert ze względu na, jak to określono, 

„bzdury formalne” – drobne w skali oferty braki lub pomyłki, np. dotyczące precyzji określania dat 

wydarzeń planowanych w projekcie, brak nazwy organizacji w jednym polu formularza. Takie 

doświadczenia są dla organizacji frustrujące przy braku możliwości korekty oferty, szczególnie, jeśli 

zapisy konkursu nie precyzują jednoznacznie wytycznych, np. co do szczegółowości określenia 

terminów działań. Jednocześnie, postrzegane są jako niezwiązane z merytoryką: „Zależy kto jest w 

komisji, zależy jakie ma priorytety, czy zależy mu rzeczywiście na dobrej realizacji zadania, czy chodzi 

mu o to, żeby jak najszybciej wyeliminować część oferentów i zamknąć sprawę”. 

Kolejny obszar trudności wiąże się z przygotowaniem i składaniem wniosków przez organizacje i 

dotyczy w szczególności rozbieżności w interpretacjach zapisów regulaminów konkursów i 

wymaganiach dokumentacyjnych. Zebrane w badaniach jakościowych informacje wskazują, że 

organizacje – również te, które współpracują z miastem od wielu lat lub w realizacji dużej liczby zadań 

– napotykały na trudności na etapie przygotowania ofert lub zawierania umów. Problemy, o których 

mówiono, miały charakter biurokratyczny, lub związany z niespójnością oczekiwań pomiędzy 

wydziałami, jednostkami, oraz UMK. Wiązały się z odmiennością wymagań dotyczących dokumentacji, 

które były różne nawet pomiędzy poszczególnymi działami jednostek, lub zmieniały się z roku na rok. 

Mówiono także o przypadkach odmiennych interpretacji zapisów konkursu pomiędzy jednostką 

ogłaszającą, a strukturami urzędu będącymi stroną umowy.  

Trudności związane z brakami spójności sprawiają, że całość konkursu jest dla organizacji nadmiernie 

czasochłonnym procesem, generującym niepotrzebne napięcia związane z ponownym 

przygotowaniem oferty lub koniecznością zmian na etapie podpisywania umowy. Rozbieżności w 

interpretacji zapisów konkursów mogą mieć dla organizacji konsekwencje prawne, jak również 

finansowe, związane ze zwrotem części przyznanych środków. Przedstawiciele organizacji, którzy 

doświadczyli tego rodzaju trudności, z pewną rezygnacją mówili w wywiadach o konieczności 

dostosowania się „do tego co wymyślą” urzędnicy. Pojawiły się głosy sygnalizujące, że sytuacje sporne 

rzadko rozwiązywane są na korzyść organizacji, oraz obawy, że wyrażanie niezadowolenia może grozić 

nieprzyznaniem finansowania w przyszłości.  
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Problemy pojawiające się w związku z rozbieżnościami interpretacji i wymagań dokumentacyjnych 

rozwiązać może wprowadzona na początku 2018 roku ujednolicona procedura organizacji konkursów 

ofert, o której mowa poniżej. 

Nowe rozwiązania we współpracy finansowej 

W ramach ewaluacji zwrócono uwagę na zmiany dotyczącym płaszczyzny współpracy finansowej 

Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, jakie zaszły w latach 2015-2018, polegające 

na wprowadzeniu nowych procedur, narzędzi i mechanizmów wsparcia. Były to w szczególności: 

ujednolicenie procedury organizacji konkursów, wprowadzenie systemu NAWIKUS, oraz stworzenie 

możliwości ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego w projektach zewnętrznych.  

W 2018 r. ujednolicono w drodze zarządzenia Prezydenta procedurę organizacji otwartych 

konkursów ofert, w celu eliminacji rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wydziałami i jednostkami 

miejskimi. Z przeprowadzonych badań wynika, że stworzenie procedury było czasochłonnym 

działaniem, wymagającym szerokich negocjacji w obrębie Gminy. Przyjęte rozwiązania, takie jak 

elementy wniosku, czy karty ocen, itp., opierają się w dużej mierze o doświadczenia i praktyki 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Niektórzy respondenci reprezentujący inne wydziały zwracali 

uwagę, że w związku z tym poszczególne z rozwiązań trudno zastosować w kontekście ich obszaru 

działalności, lub specyfiki i przyzwyczajeń organizacji, z którymi współpracują. Decydenci, z którymi 

rozmawiano, wyrażali z kolei opinię, że potrzebne jest jeszcze zwiększenie świadomości wśród 

urzędników w zakresie nowej procedury. Wydaje się także, że i wśród organizacji pozarządowych 

wiedza na temat zmian nie jest jeszcze rozpowszechniona. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę krótki 

czas od wprowadzenia zarządzenia. Potencjalnie, nowe rozwiązanie ma szansę rozwiązać część z 

problemów sygnalizowanych w przeprowadzonych badaniach, jest to wątek, który warto 

monitorować. 

Dla współpracy miasta i organizacji w zakresie aplikowania do konkursów, zwierania umów i obsługi 

zadań istotne znaczenie miało wprowadzenie narzędzia informatycznego pn. NAWIKUS (Narzędzie 

Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych) w 2015 r. Wdrożenie systemu pozwoliło 

wyeliminować niektóre z wyżej wymienionych trudności, np. dotyczące kosztorysu, czy niewypełnienia 

rubryk. Wiązało się z pewnymi technicznymi trudnościami, jednak organizacje dostrzegają 

uwzględnianie części uwag przez zarządzających systemem i stopniowe naprawianie zgłaszanych 

błędów. W ogólnej ocenie, z perspektywy organizacji, NAWIKUS nie uprościł jednak procesu składania 

ofert, przede wszystkim ze względu na czasochłonność – stanowi dodatkowy element procesu 

aplikacji, ponieważ poza wypełnieniem wniosku i załączników w formie cyfrowej, konieczne jest 

również dostarczenie papierowych wersji dokumentów. Doświadczenia organizacji sugerują ponadto, 

że przedstawiciele jednostek zaangażowani we współpracę podczas realizacji zadań, nie mają dostępu 

do niektórych dokumentów wprowadzonych do systemu podczas składania ofert, co wywołuje 

wątpliwości co do zakresu, w jakim NAWIKUS usprawnia obsługę zadań. 

Od niedawna w ramach współpracy finansowej krakowskie organizacje mają także możliwość 

skorzystania z dofinansowania wkładu własnego w przypadku realizacji projektów zewnętrznych. 

Choć wśród organizacji, które wzięły udział w badaniach jakościowych, nie znalazły się podmioty 

korzystające z tej formy wsparcia, pewnych informacji o niej dostarczyły wyniki przeprowadzonej 

ankiety. Z danych uzyskanych w badaniu wynika, że niewiele organizacji wie o takiej możliwości. Z tego 

typu wsparcia finansowego skorzystało jedynie 6 organizacji z 67 biorących udział w ankiecie. Należy 

jednak zaznaczyć, że fundusz wkładów własnych funkcjonuje dopiero od roku, więc jest to stosunkowo 

nowe rozwiązanie i dlatego może nie być jeszcze dobrze rozpowszechnione wśród organizacji. 
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Organizacje, które nie korzystały ze wsparcia finansowego w postaci dofinasowania wkładu własnego 

jako przyczynę podały następujące powody: 

 nie wiedzieliśmy, że jest taka możliwość (28 wskazań) 

 nie mieliśmy takiej potrzeby (20 wskazań) 

 nie wiemy jak skorzystać z takiego wsparcia (9 wskazań) 

 nie jesteśmy zainteresowani takim wsparciem (2 wskazania) 

 inne (4 wskazania) 

Wśród odpowiedzi „inne” pojawiły się:  

 brak woli współpracy po stronie UMK,  

 miasto nie wspiera działań statutowych organizacji,  

 nie przebiliśmy się,  

 wsparcie było możliwe tylko dla projektów realizowanych w Krakowie, a my działaliśmy do tej 

pory poza miastem. 

Nowe rozwiązania mogą mieć duże znaczenie dla rozwiązania sygnalizowanych w badaniach 

problemów pojawiających się przy współpracy Gminy i organizacji na płaszczyźnie realizacji zadań 

publicznych. Dwa z nich – ujednolicenie procedur konkursów ofert, oraz możliwość dofinansowania 

wkładu własnego – trudno respondentom ocenić, ponieważ są stosunkowo niedawno wprowadzone. 

Ambiwalentna ocena trzeciego – systemu NAWIKUS – wskazuje, że jest to narzędzie, które należy 

rozwijać, szczególnie w kierunku uproszczenia biurokratycznego wymiaru współpracy finansowej. 

Ponieważ jest narzędziem z konieczności powszechnie użytkowanym przez NGO realizujące zadania 

miejskie, warto rozważyć jego potencjał dla realizacji dodatkowych funkcji, takich jak zbieranie 

informacji dla diagnozy lokalnej, informowanie o konkursach ofert, czy realizacji badań jakości 

współpracy Gminy z organizacjami i satysfakcji z niej. 

Potencjał współpracy 

Jak wskazano już w części dotyczącej konkursów ofert, przedstawiciele wydziałów i jednostek, które w 

ograniczonym zakresie współpracują finansowo z organizacjami pozarządowymi, deklarowali ogólną 

otwartość na nią, choć niekoniecznie dostrzegali zadania, których realizację przejąć mogłyby 

organizacje. Wiąże się to ze specyfiką niektórych obszarów, w których realizacja zadań wymaga 

określonych zasobów. Pytani o potencjał współpracy, urzędnicy zwracali uwagę, że kluczowe jest 

znalezienie takiego obszaru działań, którego wydział lub jednostka nie zrealizuje samodzielnie, a 

jednocześnie organizacja pozarządowa z jego realizacją sobie poradzi.  

Wśród cech podmiotu istotne są między innymi zasoby ludzkie i kompetencje merytoryczne – 

doświadczenie, wiedza. Przykładem uzupełniania w tym zakresie może być kooperacja Zarządu Zieleni 

Miejskiej z organizacją pozarządową przy zmianie funkcji przestrzeni Placu Nowego, gdzie fundacja 

zapewniła odpowiednią wiedzę merytoryczną (metodykę), oraz zasoby ludzkie, pozwalające na 

intensywne, długotrwałe zaangażowanie, przekraczające możliwości zespołu ZZM.  

Ponadto ważne jest zaplecze techniczne i infrastrukturalne, oraz potencjał organizacyjny pozwalający 

na sprawną obsługę zadania. W tym kontekście podać można szereg przykładów dużych zadań z 

obszaru pomocy społecznej, ale być może bardziej wyrazistym będzie realizacja zadań dotyczących 

klubów rodziców. Choć klubów prowadzonych przez NGO jest 10 razy mniej, niż prowadzonych przy 
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instytucjach publicznych, jak domy kultury, to są one w stanie zaoferować szerszą ofertę aktywności i 

częstsze zajęcia, ze względu na ograniczoną dostępność czasową przestrzeni w instytucjach. 

W niektórych branżach funkcjonują organizacje pozarządowe, które posiadają wszystkie te zasoby i są 

w stanie podołać realizacji zadań podstawowych jednostek, jednak nie we wszystkich. W związku z tym 

kluczem do rozwoju współpracy finansowej pomiędzy strukturami Gminy a organizacjami 

systematyczne i kompleksowe działanie, polegające na wspólnej identyfikacji potencjału i potrzeb w 

poszczególnych branżach, działania edukacyjne w zakresie współpracy, a także realizacja inicjatyw 

służących rozwoju organizacji pozarządowych, wzmacnianie zasobów, którymi dysponują.   

W kontekście współpracy finansowej, badania jakościowe ujawniły jeszcze dwa wątki, na które warto 

zwrócić uwagę. Pierwszy dotyczy nazw placówek, które są prowadzone przez organizacje 

pozarządowe, a które są wykorzystywane do realizacji zadań miejskich. Zdarza się, że nazwy placówek 

są w takiej sytuacji zmieniane w sposób, który może być negatywny z perspektywy osób korzystających 

z działań – np. z „domu” na „schronisko dla bezdomnych”, lub z „świetlicy” na „placówkę opiekuńczo-

wychowawczą typu dziennego”. Niekiedy zmiany te wynikają z ogólnopolskich regulacji prawnych – 

jednak nie zawsze – i przedstawiciele organizacji zwracają uwagę na potencjalnie stygmatyzujący dla 

odbiorców charakter takich zmian.  

Drugi dotyczy informowania – m.in. w postaci tablic – o finansowaniu projektu lub placówki, i wydaje 

się rodzić sprzeczne odczucia wśród organizacji pozarządowych i urzędników. NGO czują się 

traktowane „nie fair”, jeśli ze swojej strony wnoszą wkład do działania, a tablica sugeruje pełne 

finansowanie. Z kolei w rozmowach z urzędnikami pojawiły się opinie, że w przypadku, gdy wkład ten 

stanowi niewielki odsetek wartości projektu, to nie wypada mówić o współfinansowaniu. Wątek ten 

łączy się z podziałem zadań zlecanych na wsparte i powierzone. W przypadku tych ostatnich, 

przedstawiciele organizacji zwracają uwagę, że choć w zadaniu nie wykazuje się wkładu własnego, to 

w rzeczywistości jest on ponoszony. Jest tak na przykład w przypadku kosztów remontów, napraw, czy 

utrzymania obiektu, które zwykle nie są objęte umową. Innym przykładem może być oferowanie 

posiłku w placówce typu dziennego, który finansowany jest ze środków organizacji, jednak z 

perspektywy zleceniodawcy stanowi uchybienie w stosunku do umowy.  

Zagadnienia nazw oraz współfinansowania nie mają wyłącznie charakteru semantyczno-

wizerunkowego, ale dotyczą również wymiaru relacyjnego współpracy. Odnoszą się do realnego 

partnerstwa w realizacji działań dla dobra ostatecznych odbiorców, oraz zakresu wpływu organizacji 

na merytoryczny i organizacyjny kształt zadania zleconego w drodze konkursu. Niektórzy z 

respondentów badań jakościowych wyrażali potrzebę afirmacji wartości dodawanej przez organizacje 

pozarządowe, oraz większej elastyczności ze strony GMK w zarządzaniu zadaniami. Relacje partnerskie 

i wzajemna afirmacja wnoszonego wkładu to czynniki budujące potencjał współpracy, jako elementy 

jej kultury.   

 

Współpraca pozafinansowa 

Zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami 

Pozarządowymi krakowskie organizacje pozarządowe mają możliwość skorzystania z różnych form 

współpracy pozafinansowej. Zakres i ocena tego obszaru współpracy w realizacji zadań publicznych 

były również przedmiotem badań ewaluacyjnych. O to, z jakich form współpracy pozafinansowej 

korzystali, zapytano między innymi w badaniu ankietowym. Zebrane dane ilustruje poniższy wykres. 
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Wykres 11 Formy współpracy pozafinansowej z UMK, z których korzystają organizacje pozarządowe 
[N=62] 

 

Pytanie wielokrotnego wyboru – ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Powyższy wykres pokazuje, że najbardziej rozpowszechnioną formą współpracy pozafinansowej wśród 

krakowskich organizacji, które wzięły udział w ankiecie, jest korzystanie ze wsparcia UMK w promocji 

działań organizacji np. korzystanie z patronatu UMK czy promocji wydarzeń organizacji poprzez portal 

www.ngo.krakow.pl. Z uzyskanych danych wynika, że 1/3 ankietowanych organizacji otrzymuje od 

miasta wsparcie lokalowe tzn. korzysta z pomieszczeń i obiektów Gminy Miejskiej Kraków. Na 

podobnym poziomie plasuje się liczba organizacji, które biorą udział w szkoleniach lub doradztwie 

organizowanym przez UMK (29%) czy też korzystają ze wsparcia pracowników przy pisaniu lub 

rozliczaniu projektów (26%). Niewiele organizacji korzystało z sieci kontaktów UMK (18%) oraz 

wsparcia sprzętowego (6%). 

Prawie 70% organizacji, które wypełniły ankietę, współpracuje z UMK w co najmniej jednej z 

wymienionych form współpracy pozafinansowej, z czego większość (67%) korzysta tylko z  jednej lub 

dwóch form wsparcia pozafinansowego, a pozostałe 20% z 3 lub 4 form wsparcia. Oznacza to, że 

korzystanie z wielu form wsparcia pozafinansowego z UMK nie jest zbyt rozpowszechnione wśród 

organizacji biorących udział w ankiecie.  

Organizacje, które nie współpracują pozafinansowo z miastem, jako główny powód podają brak 

wiedzy o takiej możliwości, lub brak potrzeby podjęcia takiej współpracy. Brak wiedzy był najczęściej 

wskazywanym powodem braku współpracy w przypadku wsparcia w promocji działań, wsparcia w 

zakresie szkoleń i doradztwa oraz korzystania z kontaktów UMK. Natomiast brak potrzeby współpracy 

pojawiał się najczęściej w przypadku wsparcia lokalowego, sprzętowego oraz wsparcia merytorycznego 

pracowników UMK. Bardzo mało organizacji nie jest zainteresowanych współpracą z Urzędem w 

wymienionych formach pozafinansowych co może świadczyć o dość dużym potencjale współpracy w 

tym zakresie. 
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Wykres 12 Przyczyny niepodejmowania współpracy przez organizacje pozarządowe z UMK w formie 
pozafinansowej z podziałem na poszczególne formy współpracy 

 

Zestawiając powyższe dane warto odnotować, że choć wiele organizacji korzysta ze wsparcia UMK w 

promocji działań organizacji, jedynie co piąta organizacja korzystała z sieci kontaktów UMK. 

Jednocześnie są to obszary, w których prawie połowa organizacji nie współpracowała z miastem ze 

względu na brak wiedzy o takiej możliwości. Wskazuje to na potrzebę działań informacyjnych 

dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w postaci promocji i kontaktów.  

Mimo, że stosunkowo wiele z ankietowanych organizacji współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa w 

formie pozafinansowej organizacje są zainteresowane rozszerzeniem obecnego zakresu współpracy w 

tej formie i chciałyby wiedzieć w jaki sposób i na jakich warunkach mogą to zrobić.  

Wieloletni Program Współpracy zawiera zapisy dotyczące wsparcia promocyjnego dla przedsięwzięć, 

poprzez patronaty Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, oraz umieszczenie 

informacji na portalu ngo.krakow.pl lub w Dwutygodniku Miejskim KRAKÓW.PL. Z analizy danych 

zastanych wynika, że w 2015 roku 32 przedsięwzięcia NGO zostały objęte patronatem Prezydenta 

Miasta Krakowa i zawiązano 9 partnerstw Miasta Krakowa przy przedsięwzięciach, a honorowym 

patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa objęto 35 przedsięwzięć. W 2016 Prezydent 

Miasta Krakowa objął patronatem 48 przedsięwzięć, uczestniczono w partnerstwach 12 akcji; 30 

wydarzeń zostało objętych patronatem przez Przewodniczącego oraz Radę Miasta Krakowa. W 

stosunku do liczby organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy (ponad 4000), liczbę 

przyznanych patronatów można uznać za niewielką. Brak jednak danych pozwalających określić, ile 

spośród tych organizacji o patronat się ubiegało. 

W kontraście do respondentów badania ankietowego, przedstawiciele organizacji, z którymi 

przeprowadzono wywiady pogłębione, odczuwają brak wsparcia ze strony miasta w zakresie 
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promocji działań i nie mają jasności co do możliwości i sposobu jego pozyskania. Przyznawanie 

patronatów postrzegane jest jako uznaniowe i nie przekładające się na wsparcie o innym, niż 

udostępnienie logotypu miasta, charakterze – „można na plakacie umieścić logo i to raczej koniec”. 

Wydaje się, że wśród krakowskich NGO istnieje oczekiwanie bardziej spontanicznej współpracy w 

zakresie promocji, wynikającej z poczucia współtworzenia lokalnej rzeczywistości społecznej. Jak ujęła 

to jedna z respondentek – istnieje potrzeba „poczucia współistnienia, a nie współzawodnictwa”. 

Treścią takich działań promocyjnych mogły by być informacje o tym, co dzieje się w określonej branży, 

jakie przedsięwzięcia i wydarzenia są realizowane, pokazywanie dobrych praktyk. Wzajemna promocja 

jest pozytywnie oceniana i postrzegana w przypadku dużych przedsięwzięć o wieloletniej historii, w 

szczególności wydarzeń o charakterze festiwali.   

W świetle badań jakościowych, współpraca pozafinansowa o charakterze merytorycznego wsparcia, 

wydaje się mieć w Krakowie nieusystematyzowany charakter i być zależna od specyfiki 

poszczególnych wydziałów i jednostek miejskich. Polega przede wszystkim na bieżącym wsparciu 

urzędników zajmujących się realizowanym zadaniem, oraz koordynatorów współpracy, świadczonym 

na różnych etapach. W wywiadach mówiono zarówno o wsparciu „instruktorskim” w procesie 

składania wniosków, jak i wsparciu podczas aktualizacji umowy, realizacji, czy rozliczenia zadania.  

Patrząc ogólnie na treść wywiadów przeprowadzonych z koordynatorami współpracy z organizacjami 

widać, że nie ma w Krakowie jednolitego systemu, zakresu, czy sposobów wsparcia pozafinansowego. 

Podobnie, ogólne spojrzenie na rozmowy z przedstawicielami organizacji świadczy o braku 

systematycznej i spójnej wiedzy o tym, jakie wsparcie można uzyskać. Przykładem może tu być 

konsultacja na etapie przygotowania ofert – w wywiadach uzyskano pełne spektrum wypowiedzi: jedni 

uważają, że wsparcie takie jest zabronione, inni, że jest taka możliwość, ale z niego nie korzystają, 

kolejni robią to nieformalnie, itd. Z pewnością jednak wsparcie w zakresie składania ofert, aktualizacji 

umowy, obsługi zadania i jego rozliczenia, jeśli się pojawia, to ma charakter indywidualny, opiera się o 

osobisty kontakt. Wzmacniane jest przez wieloletnią współpracę pomiędzy organizacją a GMK, 

szczególnie jeśli jest reprezentowana w tym okresie przez tę samą osobę.  

Warto zatem rozważyć ujednolicenie systemu wsparcia merytorycznego i przejrzyste informacje o 

możliwości jego pozyskania. 

W badaniach jakościowych rzadko opisywano przykłady innego rodzaju współpracy pozafinansowej, 

znalazły się jednak wśród nich udostępnianie przestrzeni dla organizacji w siedzibie MOWIS, patronaty, 

poligrafia, pomoc biura prasowego. 

Krakowskie organizacje mogą korzystać z najmu lokali miejskich na preferencyjnych stawkach, w 

drodze bezprzetargowej, jednak poza tą procedurą wsparcie lokalowe ma ograniczony charakter. 

Istnieje możliwość skorzystania z kilku pomieszczeń dostępnych w siedzibie MOWIS i Centrum 

Obywatelskim, po zgłoszeniu zainteresowania z odpowiednim wyprzedzeniem i w miarę ich 

dostępności. Ponadto, organizacje mogą uczestniczyć w pozostałych trybach udostępniania lokali 

komunalnych, tj. postępowaniu przetargowym i aukcji. Zainteresowanie tymi trybami wydaje się być 

niskie. Ograniczać je może m.in. konieczność wniesienia wadium w przypadku aukcji, oraz podniesienie 

stawek powyżej preferencyjnego dla NGO poziomu, w przypadku udziału przedsiębiorcy w 

postępowaniu aukcyjnym. 

Respondenci reprezentujący organizacje pozarządowe sygnalizowali potrzebę zwiększenia 

elastyczności wykorzystania lokali, np. w zakresie wspólnego korzystania przez kilka podmiotów, 

potrzeba ta jest dostrzegana także przez przedstawicieli miasta. Wśród innych problematycznych 

kwestii mówiono również o braku polityki bezpłatnego użyczania lokali, oraz podnajmie 

wynajmowanych lokali. 
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Lokale komunalne, dostępne dla organizacji w procedurze preferencyjnego najmu, to pustostany które 

nie znalazły najemców w drodze przetargu lub aukcji. Osoba reprezentująca Zarząd Budynków 

Komunalnych (ZBK), z którą przeprowadzono jeden z wywiadów, podkreśliła, że niektóre organizacje 

są także zaskoczone brakiem specjalnej puli lokali przeznaczonych dla NGO. Powszechnie 

podnoszonym w badaniach problemem jest stan lokali, które wymagają zwykle poważnych 

remontów. Jest to poważne utrudnienie dla organizacji zainteresowanych najmem lokalu miejskiego, 

ze względu na konieczność poniesienia znacznych kosztów, na które zwykle nie mogą sobie pozwolić, 

i czynnik poważnie zniechęcający NGO do udziału w postępowaniu bezprzetargowym.  

Korzystanie z lokalu miejskiego było jedną ze zmiennych uwzględnionych w doborze organizacji do 

badań jakościowych – rozmawiano również z przedstawicielami podmiotów, które w ramach 

zleconego zadania najmują lokale. Ich doświadczenia wskazują na trudności związane z koniecznością 

remontów i inwestycji pojawiających się w trakcie najmu, które ZBK w niewystarczającym stopniu 

podejmuje. W ocenie respondentów lokale komunalne, przeznaczane na działalność społeczną w 

ramach konkursu, powinny być remontowane ze środków miejskich. Wpisanie w specyfikację konkursu 

ofert kosztów remontu lokalu miejskiego jest możliwe, choć trudno powiedzieć jak powszechne i kiedy 

stosowane. Takie rozwiązanie jest pewnym ułatwieniem dla organizacji pozarządowych, bowiem nie 

muszą one samodzielnie kosztów inwestycji; jednak jak pokazuje doświadczenie jednej z organizacji 

objętych badaniami, może rodzić inne trudności, związane z terminami remontów. W przypadku 

opóźnienia w przekazaniu środków i konieczności uruchomienia działań w określonym terminie, na 

remont może pozostać mało czasu. Rozwiązaniami tych trudności może być wstępne przygotowanie 

remontowe lokali przeznaczonych pod działalność organizacji realizujących zadania na rzecz miasta, 

lub szczególna uważność w harmonogramie konkursów, które obejmują sfinansowanie kosztów 

remontu, pozwalająca na efektywną ich realizację.   

 

Ogólna ocena współpracy pozafinansowej 

Ocena współpracy pozafinansowej, której dokonali respondenci badań CAWI, jest bardziej 

umiarkowana od oceny współpracy finansowej oraz trudniejsza do interpretacji. Oceniając 

współpracę pozafinansową UMK z organizacjami pozarządowymi ponad połowa organizacji zaznaczyła 

odpowiedź „ani dobrze ani źle” lub „trudno powiedzieć”. 1/3 organizacji oceniła współpracę 

pozafinansową pozytywnie a 1/4 negatywnie. Trudno wnioskować skąd wynika tak duża liczba 

odpowiedzi neutralnych, jednak w oparciu o odpowiedzi na pytania otwarte ankiety można 

przypuszczać, że jest ona spowodowana albo brakiem wiedzy na ten temat (wynikającą z niewielkiego 

doświadczenia we współpracy z UMK czy też brakiem informacji o działaniach prowadzonych przez 

UMK w tym zakresie) albo trudnością w ocenie współpracy z uwagi na różnorodne doświadczenia 

organizacji we współpracy z więcej niż jednym wydziałem UMK. Przypuszczenie to wzmacniają oceny 

pozafinansowego obszaru współpracy wyrażane przez respondentów badań jakościowych. 
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Wykres 13 Ocena współpracy pozafinansowej [N=43] 

 

Zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, jak i 

uczestnicy badań jakościowych w odpowiedzi na pytania otwarte wskazywali na potrzebę lepszego 

informowania w zakresie współpracy pozafinansowej. Postulowano zwiększenie liczby dostępnych 

informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia tego rodzaju, poprzez publikację ich w internecie, 

przesyłanie zarówno drogą mailowa jak i za pośrednictwem innych kanałów komunikacji. Z zebranych 

danych można wnioskować, że obecnie informacje na temat pozafinansowych form współpracy z UMK 

są trudno dostępne lub niewystarczające. Organizacje postulowały, aby formy pozafinansowej 

współpracy oraz warunki korzystania z nich były jasno opisane w powszechnie i łatwo dostępnym 

miejscu np. na portalu www.ngo.krakow.pl. „Powinna być jasna informacja dla organizacji, że z takiego 

wsparcia można skorzystać - gdzie, kiedy, z czego i na jakich warunkach.” 

 

Partnerstwo w realizacji działań 

Gmina Miejska Kraków, poprzez swoje jednostki i wydziały, współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi w rozmaitych przedsięwzięciach o charakterze partnerstwa. Mają różny czas trwania 

– prowadzone są działania długofalowe, np. projekty wsparte środków unijnych, kilkumiesięczne, np. 

działania sąsiedzkie, rewitalizacyjne, czy krótkotrwałe, jak tematyczne tygodnie, święta. Różny jest 

także stopień formalizacji zawieranych partnerstw – podejmowane są działania w oparciu o podpisane 

umowy, ale zdarza się współpraca niesformalizowana, prowadzona „w terenie”. Szczególnie w 

przypadku tych ostatnich działań, współpraca podejmowana jest nie tylko z organizacjami 

pozarządowymi, ale także grupami nieformalnymi działającymi w środowisku lokalnym.  

Ze współpracy w formie partnerstwa korzystało w ciągu ostatnich 3 lat, 15 organizacji, które wzięły 

udział w badaniu ankietowym. Organizacje, które nie zawierały umów partnerskich, w większości 

wskazywały, że nie miały potrzeby podejmowania takiej współpracy lub nie wiedziały, że jest taka 

możliwość. Z kilku odpowiedzi wynikało, że organizacje byłyby chętne do podjęcia takiej współpracy, 

gdyby UMK wyszedł z taką propozycją, co po raz kolejny wskazuje na potrzebę zwiększenia działań 

Urzędu w zakresie zapraszania organizacji do współpracy oraz informowania ich o istniejących 

możliwościach wspólnego działania. 

W Wieloletnim Programie Współpracy znalazły się zapisy dotyczące procedury zawierania 

partnerstw, jednak materiał zebrany w badaniach sugeruje, że procedura ta jest rzadko 

wykorzystywana. W wywiadach pogłębionych sformułowano opinię, że jest ona obchodzona ze 
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względu na czasochłonność, oraz, że choć miała służyć transparentności, jest raczej przykładem 

zbędnej formalizacji, tworzenia pustych zapisów. „Wcale nie zmobilizowało to organizacji do 

zawierania takich partnerstw (…) raczej wystopowało pewne działania, bo kolejna formalność, kolejny 

wniosek do wypełnienia”. W oparciu o przeprowadzone badania trudno jednak ocenić bezpośredni 

wpływ istnienia procedury na liczbę podejmowanych inicjatyw partnerskich.  

Organizacje, które zawierały umowy partnerskie z UMK, poproszono o wyrażenie opinii na temat 

niedawno wprowadzonych zmian w procedurze zawierania umów oraz wpływu tych zmian na jakość 

współpracy z UMK w ankiecie. Ponad połowa organizacji (8 z 15 odpowiedzi) nie miała zdania na temat 

wprowadzonych zmian, a w ocenie pozostałej części zmiany nie miały wpływu na współpracę (4 

odpowiedzi) lub ją ulepszyły (2 odpowiedzi). Żadna z organizacji nie wskazała, aby wprowadzone 

zmiany pogorszyły współpracę. 

W projektach partnerskich za strony finansową, merytoryczną, czy organizacyjną, odpowiedzialne 

bywają zarówno jednostki miejskie, jak i organizacje pozarządowe. Specyficznym wkładem, jaki do 

działań wznoszą organizacje, są zasoby ludzkie – w postaci wolontariuszy, sieci kontaktów – które 

przekładać się mogą na większy potencjał projektu, oraz wizerunek – który pozwala na zaangażowanie 

w projekt sponsorów, szczególnie w przypadku organizacji charytatywnych. Z kolei ze strony miasta, 

wkład polega na zapewnieniu specyficznych dla struktur miejskich treści merytorycznych – 

perspektywy urzędu, doświadczenia, danych, oraz zasobów organizacyjnych, np. kontaktów w obrębie 

wydziałów i jednostek. Może być też pomocne w ubieganiu się o dotacje - „posiadanie miasta, 

administracji za partnera bardzo punktuje” w programach i funduszach. 

Wśród przykładów działań o mniejszej skali, realizowanych w partnerstwie, wymienić można projekty 

realizowane lokalnie, w dzielnicach – takie jak np. Dni Sąsiada, organizowane przez organizację 

pozarządową, lub działania sąsiedzkie w ramach Programów Aktywności Lokalnej organizowanych 

przez MOPS. Partnerstwo polega np. na użyczeniu lokalu na działania jednostki, rozreklamowaniu 

wydarzenia, lub włączenia pracowników jednostki w wydarzenia i działania NGO. Z perspektywy 

urzędników tego rodzaju współpraca jest niezbędna dla dobrej realizacji działań w skali lokalnej. 

Respondenci zwracali uwagę, że instytucje publiczne kojarzą się z „usztywnionymi działaniami”, zaś 

współpraca z lokalnymi liderami i organizacjami to „świeży powiew, świeża krew, świeży pogląd na 

różne sprawy”. Znaczenie ma też wspomniana wyżej elastyczność organizacji, ułatwiająca np. 

wykorzystanie darowizny przekazanej na lokalne działanie, czy zakup drobnych produktów. 

Przykładem inicjatywy o dużej skali może być Marsz Pamięci, realizowany od wielu lat we współpracy  

miasta i organizacji. Partnerzy dzielą się zadaniami i angażują się zarówno finansowo, merytorycznie, 

jak i organizacyjnie. GMK zajmuje się organizacją ruchu, zabezpieczeniem trasy marszu, ale też zleca 

organizację nagłośnienia, czy druk i dystrybucję plakatów. Można założyć, że bez współpracy tego 

rodzaju wydarzenie byłoby niemożliwe do realizacji. W jednym z wywiadów, jako przykład projektu 

partnerskiego, wskazano też opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy, którego częścią jest 

niniejszy raport ewaluacyjny. Wskazano, że takie działanie „to jest okazja, przy której można 

diagnozować problemy, kiedy podczas dyskusji kreujemy jakieś nowe rozwiązania systemowe i 

mówimy o potrzebach w tym zakresie”; „przygotowanie (wspólnie z NGO) takich projektów (…) daje 

szansę do analizy potrzeb”.  

Warto zwrócić uwagę na powyższe cytaty, ponieważ wyraźnie mówią o współpracy partnerskiej w 

realizacji zadań publicznych jako narzędziu diagnozy. Wątek ten często przewijał się w wypowiedziach 

przedstawicieli GMK, którzy mówili o diagnozie potrzeb i problemów jako dokonywanej niejako w 

ramach tej płaszczyzny współpracy. W oczywisty sposób, dokonywana w ten sposób diagnoza może 

przekładać się na płaszczyznę współpracy w tworzeniu polityk publicznych, jest jednak trudna do 
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wychwycenia, mało widoczna. Potwierdzać to wydają się wypowiedzi przedstawicieli NGO, którzy 

pytani o współpracę w diagnozie, stwierdzają, że nie jest realizowana przez Gminę w wystarczającym 

stopniu. Wydaje się zatem, że jest to wątek wart wyróżnienia w sprawozdawczości z realizacji zadań 

publicznych, omówienia na spotkaniach podsumowujących, czy z wykorzystaniem innych narzędzi, 

które by w jasny sposób komunikowały organizacjom realizującym zadania, że ich doświadczenia, 

obserwacje i wnioski są czymś, w co zlecający się wsłuchują. 

Przytoczone powyżej przykłady partnerstwa w realizacji zadań, pochodzące ze zrealizowanych w 

ramach badań jakościowych wywiadów, ilustrują również wzajemne wzmacnianie potencjału i 

podnoszenie jakości działania dzięki wspólnej jego realizacji przez Gminę i organizacje. Pokazują, że 

jest możliwe przekroczenie trudności pojawiających się w przypadku zadań zlecanych, szczególnie tych, 

które dotyczą kultury współpracy. 

 

Podsumowanie 

Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w realizacji zadań publicznych jest 

istotną płaszczyzną, która przynosi korzyści obydwu stronom relacji. Dla miasta to przede wszystkim 

odciążenie w realizacji zadań, zwiększenie efektywności, możliwość skorzystania z zasobów organizacji, 

ich doświadczenia i kompetencji. Istotne znaczenie ma też silne osadzenie NGO w środowisku 

lokalnym, a także elastyczność działania. Organizacje na współpracy korzystają z kolei dzięki 

finansowaniu umożliwiającemu realizację działań statutowych, poczuciu współdziałania z 

przedstawicielami miasta w realizacji celów i dobra wspólnego. Dzięki uzupełnianiu się potencjałów 

partnerów może powstać efekt synergii, z którego ostatecznie najbardziej korzystają mieszkanki i 

mieszkańcy miasta. 

Podsumowując współpracę Gminy Miejskiej Kraków z NGO w tym zakresie, należy po pierwsze 

zauważyć, że ze względu na szereg rozbieżności w danych podawanych w sprawozdawczości z 

realizacji WPW, znacząco utrudnione jest precyzyjne określenie skali współpracy finansowej. 

Niektóre rozbieżności są na tyle istotne, że poddają w wątpliwość wiarygodność publikowanych 

danych. Należy zdecydowanie rekomendować uważność w sprawozdawczości i zwracanie szczególnej 

uwagi na spójność w zakresie prezentowanych danych liczbowych opisujących ten wymiar współpracy 

samorządu z NGO. Warto też ujednolić formę sprawozdań, która w każdym z lat poddanych ewaluacji 

była odmienna, oraz publikować najważniejsze informacje w uproszczonej formie, dostosowanej do 

potrzeb różnych odbiorców i interesariuszy. 

Z przeprowadzonych badań wyłania się obraz szerokiego wachlarza zadań zlecanych organizacjom 

oraz ich dużej wartości finansowej. Dominują zadania z obszaru pomocy społecznej, realizowane w 

oparciu o kontrakty wieloletnie. Respondenci zwracali jednak uwagę, że zakres współpracy stopniowo 

się różnicuje, m.in. w związku z przyjmowaniem nowych programów i polityk publicznych, wzrasta 

również wartość finansowa zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i rośnie liczba 

przeprowadzanych konkursów ofert.  

Co roku do konkursów ofert przystępuje kilkaset podmiotów, jednak aktualna liczba organizacji 

realizujących zadania publiczne na zlecenie UMK jest trudna do oszacowania ze względu na 

rozbieżności w danych. Biorąc pod uwagę liczbę dotacji przyznanych w 2017 r. można szacować, że 

mieści się ona w zakresie od 551 do 648 podmiotów. Najbardziej popularną formą współpracy 

finansowej GMK z NGO jest realizacja zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert na 

zadania jednoroczne. Zakres tej współpracy stopniowo się zwiększa, podobnie jak wykorzystanie trybu 

art. 19a. Współpraca finansowa z Gminą oceniona została pozytywnie przez 2/3 ankietowanych 
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przedstawicieli organizacji – z wszystkich obszarów, o które pytano w badaniu CAWI, ten jest najlepiej 

oceniany. 

Dla współpracy finansowej duże znaczenie mają zadania realizowane w oparciu o umowy długoletnie. 

W badaniach sygnalizowano zwiększającą się skalę kontraktacji wieloletniej, jednak mówiono o 

ograniczeniach jej rozwoju, wynikających z trudności z zabezpieczeniem ciągłości zadań i płynności 

finansowej na przełomie roku. Jednocześnie, tego rodzaju zadania są ważne dla ciągłości działań 

organizacji oraz ich stabilności finansowej, oraz oceniane jako bardziej efektywne w stosunku do 

krótkoterminowych projektów. Dalsze rozwijanie skali i zakresu współpracy w oparciu o wieloletnie 

konkursy ofert wydaje się pożądane, przysłużyć się mogą do niego działania szkoleniowo-

informacyjne skierowane do urzędników. 

Istnieje potencjał do dalszego rozwoju współpracy finansowej. Przedstawiciele wydziałów i jednostek, 

które w ograniczonym stopniu współpracują z organizacjami w oparciu o konkursy ofert, sygnalizowali 

otwarcie na współpracę w realizacji zadań publicznych, jednak z różnych względów nie dostrzegali 

potencjału organizacji w obrębie swojej branży. Jako czynniki niezbędne do współpracy 

identyfikowano zasoby ludzkie, kompetencje merytoryczne, zaplecze techniczne i infrastrukturalne, 

oraz potencjał organizacyjny pozwalający na sprawną obsługę zadania.  

Dla rozwoju współpracy finansowej pomiędzy strukturami Gminy a organizacjami kluczowe jest 

systematyczne i kompleksowe działanie, polegające na wspólnej identyfikacji potencjału i potrzeb w 

poszczególnych branżach, działania edukacyjne w zakresie współpracy skierowane zarówno do 

organizacji jak i do urzędników, a także realizacja inicjatyw służących rozwoju zasobów organizacji 

pozarządowych, poprzez odpowiednią infrastrukturę wsparcia. Potrzebne jest również budowanie 

świadomości dodatkowych korzyści wynikających z przekazania organizacjom zadań do realizacji, oraz 

faktu, że realizacja zadań rozwija potencjał NGO.  

Działania edukacyjne skierowane do urzędników, wydają się szczególnie potrzebne w tych wydziałach 

i jednostkach miejskich, które nie korzystają z poszczególnych form współpracy finansowej. Warto 

rozważyć realizację badania, które pozwoliłoby określić zakres wiedzy urzędników i potrzeby 

szkoleniowo-informacyjne. Z kolei w związku z przypadkami niedostatecznej wiedzy wśród organizacji 

pozarządowych w zakresie procedur dotyczących współpracy finansowej, należy wzmocnić działania 

szkoleniowo-informacyjne skierowane do tej grupy odbiorców. 

Najczęściej podawaną przez organizacje uczestniczące w badaniach przyczyną braku współpracy 

finansowej było niepokrywanie się obszaru działań organizacji z zadaniami miasta lub tematyką 

ogłaszanych konkursów. Zjawisko to wskazuje, że NGO dostrzegają potrzeby mieszkańców, których 

miasto nie zaspokaja, a zakres zadań publicznych przeznaczonych do realizacji we współpracy z 

organizacjami jest w niewystarczającym stopniu dostosowany do potrzeb organizacji, oraz 

mieszkańców. Tezę wzmacnia też fakt, że niektóre z zadań realizowanych na wniosek organizacji 

przekształcone zostają w zadania realizowane w drodze konkursu ofert. W związku z tym można 

rekomendować zwiększenie udziału przedstawicieli trzeciego sektora w określaniu tematyki 

ogłaszanych konkursów, na przykład w formie branżowych spotkań, czy konsultacji. 

Kolejny istotny wątek, zidentyfikowany w badaniach, dotyczy oceny wiarygodności i weryfikacji 

doświadczenia organizacji chcących podjąć współpracę finansową z Gminą. Niektórzy przedstawiciele 

Urzędu jako formę oceny organizacji, oraz jej potencjału do realizacji zadania publicznego, opisywali w 

wywiadach sprawdzanie zapisów statutu i KRS. Nieświadomość faktu, że źródła te mówią jedynie o 

legalności ewentualnej realizacji zadania, świadczyć może o potrzebie skierowania do urzędników 

działań edukacyjnych w zakresie specyfiki funkcjonowania sektora pozarządowego.  
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W celu weryfikacji potencjału organizacji, szczególnie w przypadku młodych podmiotów, stosuje się 

niekiedy współpracę w oparciu o art. 19a, niejako „na próbę”, przed formą konkursową. Należy jednak 

poszukać dodatkowych rozwiązań, które ułatwią budowę wiarygodności i zdobywanie 

doświadczenia przez NGO, np. poprzez inkubację młodych inicjatyw, promowanie ofert wspólnych, 

czy wsparcie realizacji zadań przez kilka organizacji we współpracy, stwarzające szansę edukacji 

organizacji młodszej przez bardziej doświadczoną. 

Choć ogólna ocena obszaru współpracy finansowej wśród badanych organizacji jest pozytywna, 

zidentyfikowano możliwości jej usprawnienia. Dotyczą one przede wszystkim kwestii organizacyjnych: 

wydłużenia czasu na przygotowanie wniosków i składanie ofert, przyśpieszenia czasu przeznaczonego 

na ich rozpatrywanie, a co najważniejsze – skrócenia czasu na podpisanie umów i wypłacenia dotacji. 

Rekomendować można też zmiany w zakresie informowania o konkursach – centralizację miejsca ich 

publikacji, oraz stworzenie harmonogramu, który informowałby z wyprzedzeniem o terminach 

ogłoszenia i zakresie planowanych konkursów. 

W okresie wdrażania WPW wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie współpracy finansowej, 

realizując (z pewnym opóźnieniem) odpowiednie zadania priorytetowe. Dwa z nich – ujednolicenie 

procedury przeprowadzania otwartych konkursów ofert, oraz możliwość dofinansowania wkładu 

własnego organizacji w projektach zewnętrznych, wprowadzone zostały stosunkowo niedawno, co 

utrudnia ich ocenę. Świadomość ich istnienia jest też jeszcze mało rozpowszechniona wśród 

organizacji. Pierwsze może być odpowiedzią na problemy wynikające z rozbieżności w interpretacjach 

zapisów regulaminów konkursów i wymaganiach dokumentacyjnych poszczególnych wydziałów i 

jednostek Gminy, które były dla organizacji dotkliwe. Drugie ma duże znaczenie dla ułatwienia 

działalności organizacji i warto szerzej je promować.  

Trzecim rozwiązaniem, funkcjonującym w Gminie Miejskiej Kraków od kilku lat, jest system NAWIKUS. 

Jego wdrożenie stanowiło dużą zmianę w zakresie aplikowania i obsługi realizacji zadań publicznych, 

jednak nie uprościło procesu składania ofert. NAWIKUS powinien być rozwijany w kierunku 

zastąpienia papierowej dokumentacji, warto także rozważyć jego potencjał dla realizacji 

dodatkowych funkcji, takich jak zbieranie informacji dla diagnozy lokalnej, informowanie o konkursach 

ofert, czy realizacji badań jakości współpracy Gminy z organizacjami i satysfakcji z niej. 

Trudności przysporzyła realizacja zadań priorytetowych WPW związanych z usprawnianiem prac 

komisji konkursowych i motywowaniem przedstawicieli organizacji do uczestnictwa w nich. Badania 

wskazują, że skala udziału NGO w tym zakresie jest niewielka i należy rozważyć dalsze poszukiwanie 

rozwiązań w tym zakresie. 

W porównaniu do formy finansowej, współpraca pozafinansowa Gminy Miejskiej Kraków z 

organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych wydaje się być znacznie mniej 

rozwinięta. Korzystanie z wielu form wsparcia pozafinansowego nie jest rozpowszechnione wśród 

organizacji biorących udział badaniu. Główną przyczyną braku współpracy jest niewiedza o takiej 

możliwości, działania informacyjne w tym zakresie są bardzo potrzebne. NGO wykazują szczególnie 

duże zainteresowanie wsparciem w zakresie promocji działań organizacji. 

Wśród organizacji brak spójnej wiedzy na temat możliwości pozyskania wsparcia merytorycznego. 

Współpraca pozafinansowa tego rodzaju wydaje się mieć w Krakowie nieusystematyzowany charakter 

i być zależna od specyfiki poszczególnych wydziałów i jednostek miejskich. Warto rozważyć 

ujednolicenie systemu wsparcia merytorycznego i przejrzyste informacje o możliwości jego pozyskania. 

Problematyczne dla współpracy pozafinansowej jest również wsparcie lokalowe. Aktualny jego zakres 

i istniejące procedury nie odpowiadają potrzebom organizacji. Powinny być modyfikowane w kierunku 
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zwiększenia elastyczności wykorzystania lokali, stworzenia polityki bezpłatnego ich użyczania, 

podnajmu. Istotnym ograniczeniem jest także zły stan lokali i konieczność ponoszenia kosztów 

remontów przez organizacje. Rozwiązaniem mogłoby tu być wstępne przygotowanie remontowe lokali 

przeznaczonych na działalność organizacji realizujących zadania na rzecz miasta. 

Współpraca pozafinansowa jest obszarem, w którym respondenci mieli największe trudności z 

jednoznaczną oceną. Wiązać to można z brakiem wiedzy na temat tego zakresu współpracy, lub 

trudnością w ocenie z uwagi na różnorodne doświadczenia we współpracy z więcej niż jednym 

wydziałem UMK. Możliwe też, że trudności z oceną wynikają z niewystarczającego wymiaru wsparcia 

w tym zakresie. Organizacje postulowały, aby formy pozafinansowej współpracy oraz warunki 

korzystania z nich były jasno opisane w powszechnie i łatwo dostępnym miejscu np. na portalu 

www.ngo.krakow.pl. 

Ostatni obszar Modelu przypisany do płaszczyzny realizacji zadań publicznych dotyczy realizacji działań 

w partnerstwie. Badania wskazują, że Gmina współpracuje w ten sposób z organizacjami 

pozarządowymi w przedsięwzięciach o różnym czasie trwania i różnym stopniu formalizacji. W 

Wieloletnim Programie Współpracy znalazły się zapisy dotyczące procedury zawierania partnerstw, 

jednak materiał zebrany w badaniach sugeruje, że procedura ta jest rzadko wykorzystywana. Trudno 

określić jej wpływ na skalę współpracy projektowej. W WPW założono produkt zadania priorytetowego 

w postaci elektronicznego poradnika służącego promocji partnerstwa miasta i NGO, nie został on 

jednak zrealizowany.  

Co ciekawe, partnerstwo w realizacji zadań publicznych wyłania się z badań jako narzędzie diagnozy 

lokalnej, a zatem w sfera, w której organizacje odczuwają brak współpracy, jak sygnalizowano w 

pierwszym rozdziale raportu. Zagadnienie diagnozy dokonywanej w związku z realizacją zadań 

publicznych to wątek wart podkreślenia – warto rozważyć wyróżnienie w sprawozdawczości organizacji 

części dotyczącej diagnozy, omawianie zidentyfikowanych problemach na spotkaniach 

podsumowujących realizację zadań, czy z wykorzystanie innych narzędzi, które by w jasny sposób 

komunikowały organizacjom realizującym zadania, że ich doświadczenia, obserwacje i wnioski są 

czymś, w co zlecający się wsłuchują.  

Partnerstwo ma istotne znaczenie ze względu na wzajemne uzupełnianie potencjału i podnoszenie 

jakości działania dzięki wspólnej jego realizacji przez Gminę i organizacje, przyczynia się również do 

budowy kultury współpracy. Warto zatem dążyć w kierunku jego rozwoju. 
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Infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do 

społecznej aktywności 

Ostatnia, trzecia płaszczyzna modelu współpracy, dotyczy budowania infrastruktury współpracy i 

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 tworzenie polityk publicznych 

oraz realizację zadań publicznych w mieście. Im lepsza infrastruktura współpracy tym sprawniej 

przebiega realizacja zadań publicznych samorządu we współpracy z organizacjami.  

Zgodnie z założeniami Modelu, współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu 

warunków do aktywności społecznej obejmuje: 

1. Wspieranie inicjatyw obywatelskich 

2. Wspieranie integracji sektora organizacji pozarządowych 

3. Partnerstwo lokalne 

Niektóre z zagadnień, powiązanych w modelu z tą płaszczyzną współpracy, omawiano we 

wcześniejszych częściach raportu – w szczególności kwestie dotyczące wsparcia w obszarze promocji, 

poruszone w kontekście komunikacji i informacji w części dotyczącej współpracy w tworzeniu polityk 

publicznych, oraz temat lokali gminnych, omówiony przy okazji współpracy pozafinansowej w realizacji 

zadań publicznych. 

W tym rozdziale omówione zostaną adekwatne do tematyki infrastruktury współpracy wątki 

wynikające z analizy danych zastanych, a następnie badań jakościowych i ankietowych, zbierających 

opinie organizacji pozarządowych. 

 

Zadania priorytetowe WPW w zakresie infrastruktury współpracy i 

tworzenia warunków do społecznej aktywności 

W WPW 2015-2018 płaszczyźnie infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do społecznej 

aktywności odpowiada trzeci cel szczegółowy: Rozwój sektora pozarządowego w Krakowie oraz 

poprawa jakości i innowacyjności działania.  

Szczegółowe zestawienie informacji na temat realizacji zadań priorytetowych Programu związanych z 

płaszczyzną infrastruktury współpracy zawiera zamieszczona poniżej Tabela nr 6. Przedstawia założone 

terminy realizacji i produkty zadań, opis realizacji zamieszczony w sprawozdaniach z poszczególnych 

lat wdrażania Programu, komentarz zespołu ewaluacyjnego oraz ocenę realizacji zadań. Zadania 

zrealizowane oznaczono w tabeli kolorem zielonym, niezrealizowane – pomarańczowym, a takie, 

których realizację trudno jednoznacznie ocenić  - żółtym.  Na dalszych stronach, po tabeli, znajduje się 

ogólne omówienie realizacji zadań przypisanych do celu. 
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Tabela 6: Realizacja zadań priorytetowych WPW w zakresie infrastruktury współpracy i tworzenia warunków do społecznej aktywności 

Cel główny Programu: zwiększenie udziału i zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwój Krakowa i poprawę jakości życia jego mieszkańców/-nek 

3. Cel szczegółowy: Rozwój sektora pozarządowego w Krakowie oraz poprawa jakości i innowacyjności działania 

Działania Zadania priorytetowe 

3.a Rozwój systemu 
wsparcia 
instytucjonalnego 
służącego rozwojowi 
poszczególnych 
organizacji 
pozarządowych 
 

Uruchomienie centrum aktywności obywatelskiej 

Założony termin realizacji 2015-12-31 

Założone produkty zadań Centrum aktywności obywatelskiej 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
W dniu 29 lipca 2015 r. zawarta została umowa dotacyjna pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Stowarzyszeniem Regionalnym Centrum 
Wolontariatu w Krakowie, Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska oraz Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych na realizację projektu 
pn. „Centrum Obywatelskie” 

Komentarz - 

Ocena realizacji Zadanie zrealizowane 
 

Utrzymywanie centrum aktywności obywatelskiej 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Działające centrum aktywności obywatelskiej 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
W dniu 29 lipca 2015 r. zawarta została umowa dotacyjna pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Stowarzyszeniem Regionalnym Centrum 
Wolontariatu w Krakowie, Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska oraz Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych na realizację projektu 
pn. „Centrum Obywatelskie” 
 
2016: 
Działające centrum aktywności obywatelskiej. 
Do końca roku 2016 realizowana była umowa dotacyjna zawarta w dniu 29 lipca 2015 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a 
Stowarzyszeniem Regionalnym Centrum Wolontariatu w Krakowie, Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska oraz Fundacją Biuro 
Inicjatyw Społecznych na realizację projektu pn. „Centrum Obywatelskie” 
 
2017: 
Działające centrum aktywności obywatelskiej. 
W dniu 02.03.2017 r. Miasto zawarła umowę dotacyjną z Krakowskim Forum Organizacji społecznych KraFOS na realizację zadania 
publicznego pn. „Centrum Obywatelskie” 
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Komentarz W kilkumiesięcznym okresie przerwy w prowadzeniu Centrum Obywatelskiego przez organizacje pozarządowe w oparciu o umowę 
dotacyjną, instytucja ta prowadzona była przez MOWIS 

Ocena realizacji 2015: Zadanie zrealizowane 
2016: Zadanie zrealizowane 
2017: Zadanie zrealizowane 

Upowszechnianie informacji nt. możliwości pozyskiwania lokali gminnych na działalność organizacji pozarządowych 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Przesłana do organizacji pozarządowych co najmniej raz na kwartał informacja o lokalach gminnych przeznaczanych pod wynajem  

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Informacja dot. możliwości pozyskiwania lokali gminnych znajduje się na stronach portalu www.ngo.krakow.pl 
 
2016: 
Przesłana do organizacji pozarządowych co najmniej raz na kwartał informacja o lokalach gminnych przeznaczanych pod wynajem. 
W roku 2016 w Centrum Obywatelski odbył się cykl spotkań przedstawicieli Zarządu Budynków Komunalnych oraz ngo`s nt. zasad 
pozyskiwania bezprzetargowego lokali pozostających w dyspozycji Gminy. 
Informacja dot. możliwości pozyskiwania lokali gminnych znajduję się na stronach portalu www.ngo.krakow.pl odsyła ona do strony ZBK 
gdzie publikowane są komunikaty, wykazy, listy dot. lokali użytkowych do najmu w trybie bezprzetargowym: 
http://www.zbk.krakow.pl/lokale_uzytkowe_tryb_bezprzetargowy.html. 
 
2017: 
Przesłana do organizacji pozarządowych co najmniej raz na kwartał informacja o lokalach gminnych przeznaczanych pod wynajem. 
Informacja dot. możliwości pozyskiwania lokali gminnych znajduję się na stronach portalu www.ngo.krakow.pl, odsyła ona do strony 
Zarządu Budynków Komunalnych, gdzie publikowane są komunikaty, wykazy, listy dot. lokali użytkowych do najmu w trybie 
bezprzetargowym: http://www.zbk.krakow.pl/lokale_uzytkowe_tryb_bezprzetargowy.html 

Komentarz Brak danych na temat częstotliwości przesyłania informacji o lokalach do NGO w 2015, 2016 i 2017 r. 
Sprawozdania mówią o publikacji informacji w portalu ngo.krakow.pl. Na moment przygotowania raportu podstrona zawiera link do 
procedury, jednak nie do wykazu lokali. Link (z procedurą i wykazem) wymieniony w sprawozdaniu za 2016 i 2017 r. nie jest aktualnie 
udostępniany na portalu. 

Ocena realizacji Trudno powiedzieć 

Modyfikacja zasad, których określanie należy do kompetencji Gminy, związanych z najmem miejskich lokali użytkowych 

Założony termin realizacji 2018-12-31 

Założone produkty zadań Dokument z opracowaną regulacją 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

nie dotyczy – zadanie zaplanowane do realizacji do końca 2018 r. 

Komentarz - 

http://www.ngo.krakow.pl/
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Ocena realizacji nie dotyczy – zadanie zaplanowane do realizacji do końca 2018 r. 

Cykliczna realizacja wspólnych przedsięwzięć służących promocji i integracji sektora pozarządowego 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Święto Organizacji Pozarządowych organizowane corocznie 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015, 2016, 2017: Brak opisu realizacji w sprawozdaniu 

Komentarz Zadanie i produkt są pominięte w sprawozdaniach za 2015, 2016 i 2017 rok.  
Trzeba zauważyć, że w 2015 działanie o takim charakterze było realizowane w ramach współpracy z Fundacją GAP, a w 2016 w ramach 
działania Centrum Obywatelskiego. W 2017 r. zorganizowane zostało Święto Organizacji Pozarządowych. 

Ocena realizacji 2015: Zadanie zrealizowane 
2016: Zadanie zrealizowane 
2017: Zadanie zrealizowane 

3.b Rozwój systemu 
wsparcia 
inicjatyw/projektów 
realizowanych przez 
organizacje 
pozarządowe 

Upowszechnianie korzystania z miejskich mediów (elektronicznych i drukowanych) przez organizacje pozarządowe na potrzeby przekazywania 
mieszkańcom informacji o zadaniach publicznych realizowanych przez te organizacje 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Komunikaty/informacje o możliwościach korzystania z miejskich mediów (elektronicznych i drukowanych) 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Ilość Komunikatów/informacji o możliwościach korzystania z miejskich mediów (elektronicznych i drukowanych) 
Wszystkie informacje dla organizacji pozarządowych zamieszczane są w miejskim portalu www.ngo.krakow.pl. 
 
2016: 
Ilość komunikatów/informacji o możliwościach korzystania z miejskich mediów (elektronicznych i drukowanych).  
Wszystkie informacje dla organizacji pozarządowych zamieszczane są w miejskim portalu www.ngo.krakow.pl. Dodatkowo na 
spotkaniach, warsztatach z organizacjami pozarządowymi, posiedzeniach KRDPP przekazano łącznie 14 informacji o możliwościach 
korzystania z miejskich mediów 
 
2017: 
Ilość komunikatów/informacji o możliwościach korzystania z miejskich mediów (elektronicznych i drukowanych). 
Wszystkie informacje dla organizacji pozarządowych zamieszczane są w miejskim portalu www.ngo.krakow.pl. Dodatkowo na 
spotkaniach, warsztatach z organizacjami pozarządowymi, posiedzeniach KRDPP przekazywano informacje o możliwościach 
korzystania z miejskich mediów. 

Komentarz Brak danych na temat liczby komunikatów/informacji w 2015 roku. 
Na portalu ngo.krakow.pl znajdują się linki do dokumentów i procedur w których jest mowa o wsparciu w promocji, jednak brak 
jednoznacznych i klarownych informacji o możliwościach korzystania z miejskich mediów. 
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Ocena realizacji 2015: Zadanie niezrealizowane  
2016: Zadanie zrealizowane 
2017: Zadanie zrealizowane 

* 1.c Wspieranie 
tworzenia, 
funkcjonowania i 
zwiększanie 
rozpoznawalności 
instytucji dialogu 
obywatelskiego i 
współpracy, w 
szczególności 
Krakowskiej Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego, Komisji 
Dialogu Obywatelskiego 
i Miejskiego Ośrodka 
Wspierania Inicjatyw 
Społecznych 

Tworzenie warunków do wzajemnej współpracy organizacji pozarządowych oraz wspieranie ich federalizacji 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Spotkania konsultacyjne i informacyjne 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach „Centrum Obywatelskiego” 
 
2016: 
Spotkania konsultacyjne i informacyjne. 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach „Centrum Obywatelskiego”. 
 
2017: 
Spotkania konsultacyjne i informacyjne. 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie” 

Komentarz Zadanie powinno zostać przypisane do celu nr 3 związanego z rozwojem sektora.  
W kontekście modelu współpracy cel 1.c. odpowiada obszarowi 2 w ramach płaszczyzny 3 z modelu współpracy; powinno być 
dookreślone na poziomie celu 3 działanie dotyczące wspierania współpracy, integracji i do nich przypisane te zadania 

Ocena realizacji Zadanie zrealizowane 

Budowanie i rozwijanie modelu współpracy Urzędu i MJO z organizacjami pozarządowymi 

Założony termin realizacji 2015-2018 

Założone produkty zadań Spotkania konsultacyjne i informacyjne 

Opis realizacji w 
sprawozdaniach 

2015: 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach „Centrum Obywatelskiego” 
 
2016: 
Spotkania konsultacyjne i informacyjne. 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach „Centrum Obywatelskiego” 
W ramach. podpisanego Porozumienia pomiędzy Gmina Miejską Kraków a działającym w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, dotyczące współpracy przy realizacji wspólnego projektu pn. 
Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego w roku 2016 przeprowadzono badania wśród ngo`s jako istniejących lub potencjalnych 
partnerów UMK oraz przeprowadzono rozpoznanie dotyczące rodzaju informacji na które oczekują organizacje pozarządowe 
(ngo.krakow.pl). Wydano publikację książkową podsumowująca dwa lat pracy w Projekcie pn. :Dialog Obywatelski w Krakowie –formy i 
współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. 
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2017: 
Spotkania konsultacyjne i informacyjne. 
Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były w ramach zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie”. 

Komentarz Zadanie realizowane w ramach CO, oraz w ramach bieżącej pracy MOWIS (indywidualne konsultacje z organizacjami). 
Zadanie powinno zostać przypisane do celu nr 3 związanego z rozwojem sektora. W kontekście modelu współpracy cel 1.c. odpowiada 
obszarowi 2 w ramach płaszczyzny 3 z modelu współpracy; powinno być dookreślone na poziomie celu 3 działanie dotyczące wspierania 
współpracy, integracji i do nich przypisane te zadania 

Ocena realizacji Zadanie zrealizowane 
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Warto odnotować, że w porównaniu z pozostałymi celami Programu, trzeciemu celowi, czyli rozwojowi 

sektora pozarządowego przypisano relatywnie najmniej zadań priorytetowych – 6 w obrębie 2 działań. 

Poza zadaniami przypisanymi mu w logice programu, w ocenie zespołu ewaluacyjnego odpowiadają 

mu także niektóre z zadań przypisanych do pierwszego celu szczegółowego, tj. dwa z zadań w obrębie 

działania 1.c Wspieranie tworzenia, funkcjonowania i zwiększanie rozpoznawalności instytucji dialogu 

obywatelskiego i współpracy, w szczególności Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

Komisji Dialogu Obywatelskiego i Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych.  

Priorytety Wieloletniego Programu Współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-

2018 w obszarze infrastruktury współpracy i tworzenia warunków do społecznej aktywności dotyczyły 

rozwoju systemu wsparcia instytucjonalnego, oraz systemu wsparcia działań projektowych 

organizacji. W pierwszym z obszarów zaplanowano zadania związane ze stworzeniem i utrzymaniem 

centrum aktywności obywatelskiej, informowaniu o możliwościach i modyfikacji zasad korzystania z 

lokali gminnych, oraz realizacji przedsięwzięć promocyjno-integracyjnych dla NGO w postaci święta 

organizacji pozarządowych. Działaniu polegającemu na rozwoju systemu wsparcia projektów 

organizacji przypisano jedno zadanie, związane z upowszechnieniem korzystania z mediów miejskich 

jako narzędzia informowania mieszkańców o działaniach NGO. 

Przyjęte zadania zrealizowano w założonych terminach. W przypadku modyfikacji zasad najmu 

miejskich lokali użytkowych przyjęto termin na koniec roku 2018, w momencie opracowania 

niniejszego raportu nie oceniano jego realizacji.  

Jednoznacznym sukcesem Programu w omawianej płaszczyźnie współpracy jest uruchomienie i 

utrzymanie „Centrum Obywatelskiego”. Zaskakuje brak informacji w sprawozdaniach na temat 

realizacji Świąt Organizacji Pozarządowych, szczególnie, że z innych źródeł udało się ustalić, że 

wydarzenia o tym charakterze odbywały się we wszystkich latach wdrażania Programu. 

W przypadku informowania organizacji o lokalach gminnych przeznaczonych pod wynajem poprzez 

kwartalne ich przesyłanie, sprawozdania nie zwierają informacji pozwalających na ocenę, czy zadanie 

zostało zrealizowane. Wskazuje się w nich adres internetowy strony, który w momencie przygotowania 

raportu nie zawiera przedmiotowych informacji.  

Podobnie, sprawozdania nie zawierają precyzyjnych informacji na temat produktów zadania 

związanego z promocją korzystania z miejskich mediów, a na wskazanym w nich portalu brak 

jednoznacznych i klarownych informacji o możliwościach korzystania z miejskich mediów. Ogólnikowy 

opis w sprawozdawczości sugerować może niewłaściwe dobranie produktów do zadań, lub trudności 

z ich realizacją. Zadanie oceniono w ewaluacji jako zrealizowane w 2016 i 2017 roku, ze względu na 

wskazanie w sprawozdaniach spotkań, warsztatów i posiedzeń jako przestrzeni, w której przekazywano 

komunikaty; jednak jedynie w sprawozdaniu za 2016 rok wskazano ich liczbę.  

Przykład ten ilustruje istotną słabość Programu, mianowicie niewystarczająco precyzyjne określenie 

planowanego sposobu, zakresu i skali realizacji zadań priorytetowych. Taki brak precyzji znacząco 

utrudnia ewaluację Programu, szczególnie w odniesieniu do kryteriów użyteczności i skuteczności. 

Można się domyślać, że nie ułatwia również jego realizacji. 

Odnośnie merytorycznego wymiaru zadania, należy przypomnieć, że jak wskazano w części raportu 

dotyczącej współpracy pozafinansowej, zebrane w badaniach dane wskazują na niewystarczającą, w 

stosunku do potrzeb, znajomość możliwości korzystania z miejskich mediów (elektronicznych i 

drukowanych) przez organizacje pozarządowe. W związku z tym, należy jednoznacznie 

rekomendować kontynuację i intensyfikację tego rodzaju działań. 



  

90 
 

Jak już wspomniano, za zadania związane z omawianą tu płaszczyzną uznać należy również Tworzenie 

warunków do wzajemnej współpracy organizacji pozarządowych oraz wspieranie ich federalizacji oraz 

Budowanie i rozwijanie modelu współpracy Urzędu i MJO z organizacjami pozarządowymi, które w 

WPW przypisane są do działania związanego ze wsparciem tworzenia, funkcjonowania i zwiększania 

rozpoznawalności instytucji dialogu obywatelskiego i współpracy (KRDPP, KDO, MOWIS). W ocenie 

zespołu ewaluacyjnego, tak sformułowane zadania w ograniczonym stopniu służyć mogą realizacji tego 

działania. Zadania, jak wiele innych dla których założono produkty w postaci spotkań szkoleniowych, 

konsultacyjnych i informacyjnych, realizowano poprzez funkcjonowanie Centrum Obywatelskiego 

(jedynym zadaniem o tym charakterze, w którym Centrum nie jest wskazane, jest edukacja dotycząca 

systemu NAWIKUS). W praktyce realizowano je zatem w instytucji, która stanowi element 

infrastruktury współpracy. Jeśli w kolejnych Wieloletnich Programach Współpracy zadania te miałyby 

być utrzymane, należy rekomendować przesunięcie ich do płaszczyzny rozwoju infrastruktury, tj. 

trzeciej płaszczyzny modelu współpracy, i odpowiadającego jej celu. 

Opinie przedstawicieli organizacji pozarządowych  

Płaszczyzna infrastruktury współpracy i tworzenia warunków do społecznej aktywności była 

przedmiotem badań ankietowych, jak również wątkiem rozmów w ramach badań jakościowych.  

W ankiecie zapytano organizacje o działania Urzędu związane ze wspieraniem integracji trzeciego 

sektora. Zdecydowana większość ankietowanych organizacji, wskazała, że Urząd nie pomaga ich 

organizacji w nawiązywaniu kontaktów z innymi organizacjami (90% odpowiedzi). 

Wykres 14 Czy Urząd Miasta Krakowa pomagał Państwa organizacji w nawiązywaniu kontaktów z 
innymi organizacjami? [N=61] 

 

Jedynie 1/4 respondentów uważa, że Urząd Miasta Krakowa wspiera współpracę między 

organizacjami pozarządowymi. Ponad 40% jest zdania, że UMK tej współpracy nie wspiera. Aż 1/3 

ankietowanych wybrała odpowiedź „nie wiem”, co może świadczyć o niskiej widoczności, lub braku 

działań rozumianych przez respondentów jako wspierające tego rodzaju współpracę. 
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Wykres 15 Czy Pani/Pana zdaniem Urząd Miasta Krakowa wspiera współpracę między 
organizacjami? [N=61] 

 

W ocenie działań Urzędu w tym zakresie dominowały oceny neutralne „ani dobrze ani źle” (23 

odpowiedzi) oraz negatywne (17 odpowiedzi). W przypadku tego wymiaru współpracy, w 

porównaniu z pozostałymi ocenianymi formami, wystąpiło najwięcej ocen najniższych. Aż 8 

organizacji zdecydowanie źle oceniło działania UMK w zakresie wspierania współpracy między 

organizacjami. 

Wykres 16 Ocena działań Urzędu Miasta Krakowa w zakresie wspierania współpracy organizacji  
pozarządowych [N=61] 

 

Uzyskane oceny wsparcia współpracy między organizacjami pozarządowymi, podobnie jak w 

przypadku współpracy pozafinansowej wskazują, że wiele organizacji nie ma jednoznacznie 

określonej opinii na temat działań UMK w tym zakresie, bądź też ocena tej współpracy jest dla nich 

utrudniona. Można zauważyć, że odsetek osób pozytywnie oceniających działania UMK wspierające 

współpracę między organizacjami (wykres 16, odpowiedzi 5, 6 i 7, w sumie 20%) jest nieco niższy, niż 

osób, których zdaniem UMK wspiera współpracę (wykres 15, odpowiedzi „tak” - 24%). Są zatem wśród 

uczestników badania osoby, które dostrzegają działania miasta, jednak nie oceniają ich pozytywnie. 
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Wśród pomysłów na ulepszenie wsparcia współpracy między organizacjami przez Urząd, zgłaszanych 

w odpowiedzi na pytanie otwarte ankiety, najwięcej było tych dotyczących organizacji spotkań oraz 

tworzenia przestrzeni do współpracy. Z komentarzy wynika, że organizacje mają potrzebę spotykania 

się z innymi organizacjami oraz jednostkami urzędu, których zakres działalności pokrywa się z 

działaniami ich organizacji. Zdaniem uczestników ankiety „Urząd  powinien organizować spotkania w 

poszczególnych wydziałach dla organizacji zajmujących się podobną tematyką, aby mogły się poznać i 

nawiązać partnerstwo”, a także „stworzyć portal do wymiany wiedzy”, „przestrzeń na dyskusję o 

wspólnych projektach”, „przygotowywać fora” oraz „być inicjatorem spotkań”, „pomagać w 

nawiązywaniu kontaktów” czy też „udostępnić bezpłatnie miejsce gdzie organizacje mogłyby się 

spotkać w ramach bloków tematycznych”. Pojawiła się także opinia, aby wzmocnić pozycję Centrum 

Obywatelskiego, jako instytucji na stałe wspierającej integrację środowiska pozarządowego. W tym 

celu, zdaniem jednej z organizacji, należałoby zwiększyć budżet Centrum oraz zmienić formę jego 

organizacji i finansowania z konkursu ofert na inną, bardziej stałą i ciągłą formę finansowania. 

Na duże znaczenie Centrum Obywatelskiego dla płaszczyzny infrastruktury współpracy i tworzenia 

warunków do społecznej aktywności wskazują też dane zebrane w badaniach jakościowych. Jego 

stworzenie i utrzymywanie w okresie podlegającym ewaluacji jest ogólnie oceniane jako sukces, choć 

sformułowano kilka zastrzeżeń. Pierwszy dotyczy lokalizacji Centrum, która jest oceniana jako 

niewygodna i mało dostępna. Nie przychodzi się do niego „przypadkiem” tylko „w bardzo konkretnym 

celu”. W wywiadach sygnalizowano potrzebę takiego umiejscowienia Centrum, które sprawi, że 

mieszkańcy i organizacje będą mogli je odwiedzić przy okazji innych aktywności. Centrum powinno być 

przestrzenią widoczną i zachęcającą do odwiedzin, a obecne takie nie jest – w ocenie jednej z 

respondentek, osoby odwiedzające budynek w którym się znajduje, np. przy okazji wydarzenia 

sportowego, mogą nawet nie zdawać sobie sprawy z jego istnienia. Pozytywnie oceniany jest zakres 

działań Centrum, obejmujący wsparcie w rozwoju kompetencji poprzez szkolenia, coaching, 

doradztwo, warsztaty. 

W wywiadach mówiono o potrzebie funkcjonowania więcej, niż jednego centrum obywatelskiego, co 

pozwalałoby na zwiększenie zasięgu działań w zakresie aktywizacji społeczności i edukacji 

obywatelskiej, oraz stworzenie możliwości korzystania z przestrzeni większej liczbie organizacji 

pozarządowych. Słowami jednej z respondentek – „Mi się marzy taka cała kamienica, która będzie 

Centrum Obywatelskim, z dużą ilością sal”. W takim miejscu funkcjonować by mogły różne organizacje, 

które przy okazji odwiedzin można by było zobaczyć i poznać. Korzystanie ze wspólnej przestrzeni, 

versus rozproszenie siedzib organizacji, wzmacniałoby identyfikację i promocję sektora 

pozarządowego.  

Ambiwalentnie oceniano zmiany podmiotów prowadzących Centrum Obywatelskie, których w okresie 

poddanym ewaluacji było kilka – wpierw konsorcjum organizacji pozarządowych, następnie jednostka 

miejska, a obecnie inna organizacja. Ewaluacja pierwszego okresu funkcjonowania Centrum jest 

przedmiotem jednego z raportów Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego, a jej wyniki przedstawiane 

były Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Możliwość zapoznania się z wynikami 

ewaluacji i dyskusji na ich temat była pozytywnie oceniana przez członków Rady. Oczekują, że kolejne 

lata funkcjonowania Centrum zostaną poddane podobnej ewaluacji. Działalność Centrum jest bliska 

Radzie, ponieważ uznawana jest za jeden z właściwych obszarów, którymi organ ten powinien się 

zajmować. KRDPP poprzedniej kadencji przypisuje się także inicjatywę w założeniu Centrum. 

Kolejnym związanym z omawianą tu płaszczyzną współpracy tematem, poruszanym w ramach badań 

jakościowych, była pożądana rola miasta w zakresie wsparcia procesów integracji sektora 

pozarządowego i wspierania dialogu w jego obrębie. Potrzeba sieciowania, zdaniem respondentów, 

nie wynika tylko z budowania znajomości organizacji, ale także reprezentowania branży i wymiany 
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informacji. Wskazywano, że miasto powinno tworzyć platformę dialogu i występować jako neutralny 

organizator procesów. Ma to znaczenie szczególnie w przypadkach branż, w których ze względu na 

animozje, brak lidera, lub brak czasu przedstawicieli funkcjonujących w nich organizacji, inicjatywa 

integracji i sieciowania nie występuje oddolnie. Brak współpracy pomiędzy organizacjami, który wyraża 

się m.in. w braku ofert wspólnych, dostrzegany jest także przez urzędników. 

Respondenci badań jakościowych identyfikowali również potrzebę silniejszej i całościowej 

koordynacji działań na rzecz organizacji pozarządowych ze strony GMK, np. poprzez powołanie 

pełnomocnika ds. współpracy z NGO, lub ze względu na wielkość struktur miejskich, dedykowaną 

współpracy z organizacjami jednostkę. „Pewnie nie jesteśmy w stanie powołać pełnomocnika, który 

będzie znał wszystkie organizacje pozarządowe krakowskie, ale być może jesteśmy w stanie w pewnych 

obszarach, np. w obszarze pracy z niepełnosprawnymi kogoś takiego mieć, kto to wszystko spina”. 

Wypowiedzi respondentów sugerują, że aktualne rozwiązania są niewystarczające. Aktualna rola 

przedstawicieli urzędu, m.in. współpracujących z KDO, jest postrzegana przez przedstawicieli 

organizacji raczej jako ograniczona do pośredniczenia we współpracy ze strukturami miejskimi. Z kolei 

urzędnicy dostrzegają trudności we współpracy wewnątrz urzędu w zakresie związanym ze współpracą 

z NGO. Obserwacje te wskazują na potrzebę modyfikacji lub wzmocnienia istniejących systemowych 

rozwiązań.  

 

Podsumowanie 

Płaszczyzna infrastruktury współpracy i tworzenia warunków do społecznej aktywności, choć w 

Modelu opisana najmniej obszernie, ma zasadnicze znaczenie dla pozostałych płaszczyzn kooperacji – 

tworzenia polityk i realizacji zadań publicznych. Celowi odpowiadającemu tej płaszczyźnie, w 

porównaniu z pozostałymi celami szczegółowymi, przypisano najmniej zadań priorytetowych. 

Działania prowadzące do realizacji tego celu wydają się także umykać sprawozdawczości WPW. 

Zaskakuje na przykład brak informacji na temat Świąt Organizacji Pozarządowych w sprawozdaniach, 

choć wydarzenia o tym charakterze odbywały się we wszystkich latach wdrażania Programu.  

Może to może świadczyć o dominacji w Gminie Miejskiej Kraków formalnego sposobu myślenia o 

współpracy, o którym mówiono we wprowadzeniu do niniejszego raportu. Konceptualizacja 

współpracy z organizacjami pozarządowymi jako podzielonej na formy finansowe i pozafinansowe 

prowadzić może do pominięcia niektórych zakresów przedmiotowych lub funkcji współpracy – w tym 

przypadku wsparcia rozwoju NGO i oddolnej, społecznej aktywności. 

Jednoznacznym sukcesem Programu w omawianej płaszczyźnie współpracy jest uruchomienie i 

utrzymanie Centrum Obywatelskiego. Instytucja ta stała się ponadto wykonawcą większości działań o 

charakterze szkoleniowym zaplanowanych w ramach WPW. Realizowano w niej m.in. przypisane do 

pierwszej płaszczyzny współpracy zadania priorytetowe: Tworzenie warunków do wzajemnej 

współpracy organizacji pozarządowych oraz wspieranie ich federalizacji oraz Budowanie i rozwijanie 

modelu współpracy Urzędu i MJO z organizacjami pozarządowymi. Jeśli w kolejnych Wieloletnich 

Programach Współpracy zadania te miałyby być utrzymane, należy rekomendować przesunięcie ich do 

płaszczyzny rozwoju infrastruktury, tj. trzeciej płaszczyzny modelu współpracy, i odpowiadającego jej 

celu. 

Wyniki badań ankietowych pokazują niedostatki współpracy na omawianej tu płaszczyźnie. 

Zdecydowana większość ankietowanych organizacji, wskazała, że Urząd nie pomaga im w 

nawiązywaniu kontaktów z innymi organizacjami, wiele uważa też, że nie wspiera współpracy 
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pomiędzy NGO. W porównaniu z pozostałymi obszarami, wsparcie współpracy organizacji przez Gminę 

zostało ocenione najgorzej. 

Jednocześnie, w badaniu ewaluacyjnym organizacje wyrażały potrzebę spotykania się z innymi 

organizacjami oraz jednostkami urzędu, których zakres działalności pokrywa się z działaniami ich 

organizacji, w celu wymiany wiedzy, doświadczeń a także nawiązania współpracy. Brakuje natomiast 

przestrzeni – fizycznej bądź wirtualnej – oraz inicjatora takich spotkań. 

Zdaniem respondentów, to GMK powinna tworzyć platformę dialogu i występować jako neutralny 

organizator procesów sieciowania sektora pozarządowego. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku 

branż, w których ze względu na animozje, brak lidera, lub brak czasu przedstawicieli funkcjonujących 

w nich organizacji, inicjatywa integracji i sieciowania nie występuje oddolnie.  

Przestrzenią dialogu mogłoby być Centrum Obywatelskie, badania wskazują jednak na potrzebę 

wzmocnienia jego pozycji jako instytucji na stałe wspierającej integrację środowiska pozarządowego. 

Postulowano także stworzenie kolejnych ośrodków o tym charakterze, w lokalizacjach ułatwiających 

mieszkańcom korzystanie z ich oferty. 

Jednym z często pojawiających się w badaniach tematów, przywołanym także w odniesieniu do 

omawianej płaszczyzny współpracy, było pewne rozproszenie i brak spójności w zakresie działań 

kierowanych przez różne wydziały i jednostki GMK do organizacji pozarządowych. Z uwagi na ten fakt, 

warto rozważyć wprowadzenie silniejszej i całościowej koordynacji działań dotyczących organizacji 

pozarządowych ze strony GMK, np. poprzez powołanie pełnomocnika ds. współpracy z NGO, lub ze 

względu na wielkość struktur miejskich, dedykowaną współpracy z organizacjami jednostkę. Tego 

rodzaju rozwiązanie miałoby duże znaczenie dla rozwoju infrastruktury współpracy. 

Na koniec tego rozdziału warto ponownie nawiązać do wsparcia w promocji działań organizacji. WPW 

zawierał w omawianej płaszczyźnie zadanie priorytetowe polegające na upowszechnieniu korzystania 

z miejskich mediów przez NGO. W jego przypadku ponownie ujawnia się słabość Programu polegająca 

na niewystarczająco precyzyjnym określeniu planowanego sposobu, zakresu i skali realizacji zadań 

priorytetowych, które przekładać się może na trudności w realizacji oraz ocenie.  

Jak wskazano w części raportu dotyczącej współpracy pozafinansowej, zebrane w badaniach 

jakościowych i ankietowych dane wskazują na niewystarczającą, w stosunku do potrzeb, znajomość 

możliwości korzystania z miejskich mediów przez organizacje pozarządowe. Należy jednoznacznie 

rekomendować kontynuację i intensyfikację tego działań informacyjnych w tym zakresie. 

Infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do społecznej aktywności wydaje się być płaszczyzną, 

która stanowi szczególne pole do rozwoju. 
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Ogólna ocena Wieloletniego Programu Współpracy  

W niniejszym rozdziale omówione zostaną zagadnienia związane z ogólną oceną Wieloletniego 

Programu Współpracy – oceną jego wskaźników ewaluacyjnych, konstrukcji, znajomością wśród 

organizacji i ich uczestnictwem w tworzeniu. Oceny dokonano na podstawie analizy danych zastanych, 

w szczególności sprawozdań i wskaźników wskazanych w Programie jako podlegających monitoringowi 

i ewaluacji, oraz wyników pytań zadanych w badaniu ankietowym, dotyczących Programu. 

Wieloletni Program Współpracy zawiera rozdział dotyczący ewaluacji i monitoringu Programu, gdzie 

podane są m.in. wskaźniki będące podstawą oceny jego wdrażania. Ujęto je w tabeli „Wskaźniki 

efektywności Programu”, monitorowano i raportowano we wszystkich latach. Ponadto, w Rocznym 

Programie Współpracy na 2017 r. wprowadzono dodatkowe wskaźniki - „Wskaźniki efektywności 

Programu w odniesieniu do dziedziny zarządzania: „Społeczeństwo obywatelskie””. W sprawozdaniu 

za 2017 rok brak jednak informacji o poziomie tych wskaźników.  

Zestawienie poziomu wskaźników przytaczanych w tabeli „Wskaźniki efektywności Programu” w 

sprawozdaniach z lat poddanych ewaluacji znajduje się w tabeli poniżej.
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Tabela 7 Wskaźniki efektywności Programu 

Symbol 
wskaźnika 

Nazwa 
wskaźnika 

Sposób obliczania 2015 Wartość 
osiągnięta 
2015 

Sposób obliczania 2016 Wartość 
osiągnięta 
2016 

Wartość 
docelowa 
2016 

Sposób obliczania 2017 Wartość 
osiągnięta 
2017 

Wartość 
docelowa 
2017 

Wz1 Poziom 
realizacji 
zadań 
objętych 
programem 

Liczba zadań zrealizowanych/ liczba 
zadań  
zaplanowanych 

100% Liczba zadań 
zrealizowanych/ liczba 
zadań zaplanowanych 

100% 100% Liczba zadań 
zrealizowanych/ liczba 
zadań zaplanowanych 

100% 100% 

Wz2 Poziom 
satysfakcji 
NGOs ze 
współpracy z 
GMK 

Np. liczba NGOs pozytywnie 
oceniających współpracę z GMK w 
zakresie współpracy przy realizacji zadań 
zlecanych w konkursach lub w trybie art. 
19a ustawy  
„Ocena jakości współpracy Gminy 
Miejskiej Kraków i organizacji 
pozarządowych z wykorzystaniem 
lokalnego indeksu jakości współpracy. 
Raport z II edycji badań” – badanie 
zrealizowane w projekcie „WIP – 
Współpraca i partycypacja NGOs w 
przestrzeni GMK), w projekcie 
realizowanym w partnerstwie z Fundacją 
Administracji i Gospodarki Publicznej. Na 
podstawie II edycji przeprowadzonego 
badania Lokalnego Indeksu Jakości 
Współpracy na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków uzyskano ogólny wynik LIJW na 
poziomie 3,55 w skali 1-5, co stanowi 
poprawę w stosunku do poprzedniego 
badania o 0,29 (8,16%). 

3,55 Np. liczba NGOs 
pozytywnie oceniających 
współpracę z GMK w 
zakresie współpracy przy 
realizacji zadań 
zlecanych w konkursach 
lub w trybie art. 19a 
ustawy 

Badanie 
satysfakcji 
ngo`s 
przeniesiono 
na następny 
rok 

90% Np. liczba NGOs 
pozytywnie oceniających 
współpracę z GMK w 
zakresie współpracy przy 
realizacji zadań 
zlecanych w konkursach 
lub w trybie art. 19a 
ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku 
publicznego (…) 

Nie 
realizowano 
takich 
badań w 
2017 r. 

90% 

Wz3 –  
Monitoring  
procesu  
GR5 

Efektywność 
wykorzystania 
środków 
finansowych 
na realizacje 
zadań 
publicznych 
przez NGOs 

Rozliczona kwota dotacji udzielonej 
NGOs/zaplanowana w budżecie GMK 
kwota dotacji na realizację zadań 
publicznych: 
 
65 887 565,31 /  
66 391 308,35 

99% 82 672243,47 /  
83 999 271,05 

92% 100% Rozliczona kwota dotacji 
udzielonej NGO na 
realizację zadań 
publicznych przez 
NGO/zaplanowana w 
budżecie GMK kwota 
dotacji na realizację 
zadań publicznych przez 
NGO 
 

99% 100% 



  

97 
 

91 922 173,89 zł /  
92 893 674,71 zł 

Wz4 –  
Monitoring 
procesu 
GR5 

Profesjonalizm 
przygotowania 
ofert do 
otwartego 
konkursu 
ofert/art. 19a 

Liczba ofert spełniających wymogi 
formalne/liczba złożonych ofert ogółem  
 
805 / 969 

83% Liczba ofert 
spełniających wymogi 
formalne/liczba 
złożonych ofert ogółem  
 
805/1164 

69% 100% Liczba ofert 
spełniających wymogi 
formalne/liczba 
złożonych ofert ogółem 
 
628/1045 

60% 100% 

Wz5 – 
Monitoring 
procesu 
GR5 

Efektywność 
kontroli 

Liczba wykonanych przez UMK kontroli 
realizacji zadań publicznych/liczba 
zaplanowanych przez UMK kontroli 
realizacji zadań publicznych 
  
231 / 216 

107% Liczba wykonanych przez 
UMK kontroli realizacji 
zadań publicznych /liczba 
zaplanowanych przez 
UMK kontroli realizacji 
zadań publicznych  
 
260/ 276 

106% 100% Liczba wykonanych 
przez UMK kontroli 
realizacji zadań 
publicznych /liczba 
zaplanowanych przez 
UMK kontroli realizacji 
zadań publicznych 
 
150/151 

99% 100% 

Wz6 – 
Monitoring 
procesu 
GR5 

Jakość 
wykorzystania 
dotacji 

Liczba sprawozdań z realizacji zadań 
publicznych złożonych przez NGOs i 
niewymagających korekty/liczba 
sprawozdań złożonych przez NGOs 
ogółem  
 
937 / 1 314 

71% Liczba sprawozdań z 
realizacji zadań 
publicznych  złożonych 
przez NGOs i 
niewymagających 
korekty/liczba 
sprawozdań złożonych 
przez NGOs ogółem  
 
853/ 1315 

65% 100% Liczba umów z dotacją 
wykorzystaną zgodnie z 
przeznaczeniem/liczba 
zawartych umów ogółem  
 
636/648 

98% 100% 

Wz7 Powszechność 
trybu zlecania 
zdań 
publicznych 

Liczba NGOs przystępujących do 
konkursów/trybu 19a/ liczba NGOs 
zarejestrowanych na terenie GMK  
 
916 / 4879 

18,77% Liczba NGOs 
przystępujących do 
konkursów/trybu 19a/ 
liczba NGOs 
zarejestrowanych na 
terenie GMK   
 
710/4580 

16% 10% Liczba NGOs 
przystępujących do 
konkursów/trybu 19a/ 
liczba NGO 
zarejestrowanych na 
terenie GMK 
 
774/4910 

16% 10% 
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W odniesieniu do zaprezentowanej powyżej tabeli wskaźników efektywności Programu, warto zwrócić 

uwagę na następujące kwestie: 

 Lista wskaźników przeznaczonych do monitorowania i ewaluacji pomija płaszczyzny 

współpracy w tworzeniu polityk publicznych oraz infrastruktury współpracy i tworzenia 

warunków do społecznej aktywności. Aż 5 z 7 wskaźników dotyczy płaszczyzny współpracy w 

realizacji zadań publicznych. Utrudnia to monitoring i ewaluację Programu, który wszak 

zakłada działania na wszystkich trzech płaszczyznach. Należy rekomendować uwzględnienie 

wskaźników do nich się odnoszących. Pośrednio, taki stan rzeczy wskazywać może na 

postrzeganie współpracy Gminy z organizacjami w wyłącznie finansowym wymiarze. Zmiany w 

tym zakresie sygnalizować może wprowadzenie w RPW na 2017 r. wskaźników dotyczących 

m.in. konsultacji, jednak zostały one pominięte w sprawozdaniu.  

 Pomimo przesunięcia realizacji niektórych zadań na kolejne lata, o czym informowano w opisie 

realizacji zadań priorytetowych, w tabeli wskaźników efektywności błędnie wykazywano rok 

do roku 100% realizację wskaźnika „Poziom realizacji zadań objętych programem”. 

 W sprawozdaniach za 2016 i 2017 rok, które zawierają część „Rejestr ryzyk”, w pozycji 

„Niewykonanie zaplanowanego w Programie zadania w związku z brakiem środków 

finansowych w GMK” zaznaczano, że „Ryzyko nie wystąpiło” – co prowadzi do wniosku, że 

niewykonanie niektórych zadań w założonym terminie nie wynikało ze względów 

finansowych. 

 W okresie poddanym ewaluacji nie badano poziomu satysfakcji NGOs ze współpracy z GMK, 

co stanowi istotny brak informacyjny w zakresie współpracy Gminy z organizacjami 

pozarządowymi. Z kolei przytaczany dla 2015 r. ogólny wynik Lokalnego Indeksu Jakości 

Współpracy nie jest wskaźnikiem satysfakcji i nie może być traktowany jako punkt odniesienia 

ze względów merytorycznych. 

 Dane podane w odniesieniu do wskaźnika „efektywność wykorzystania środków finansowych 

na realizacje zadań publicznych przez NGOs” pozwalają zauważyć wzrost środków 

przeznaczonych na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami. Jak 

wskazano w części raportu dotyczącej współpracy finansowej, analiza danych zastanych 

ujawniła rozbieżności w wysokości środków podanych w różnych źródłach danych. 

 Osiągnięty poziom wskaźnika „efektywność wykorzystania środków finansowych na 

realizacje zadań publicznych przez NGOs” we wszystkich latach był bardzo wysoki. W 

stosunku do 2015 r., w 2016 wartość wskaźnika nieznacznie spadła, w 2017 zaś ponownie 

wzrosła niemal do poziomu wartości docelowej. 

 Proporcja liczby ofert spełniających wymogi formalne do liczby złożonych ofert ogółem 

systematycznie spada, od dwóch lat wynosi około 2/3, choć w 2015 r. wynosiła 4/5. Źródła 

problemów w tym zakresie diagnozowano w części raportu poświęconej współpracy w 

realizacji zadań publicznych. Ze względu na tak znaczące odbieganie od zaplanowanej wartości 

docelowej (100%), należy ponownie podkreślić potrzebę działań edukacyjnych dotyczących 

wymogów formalnych współpracy, lub urealnienie wartości docelowej. 

 Przytoczona liczba złożonych ofert wskazuje na wzrost zainteresowania współpracą 

finansową w ewaluowanym okresie. Był to 20% wzrost pomiędzy 2015 a 2016 r. Z 2016 na 

2017 zainteresowanie spadło o 10%.  
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 UMK osiągał poziom efektywności kontroli realizacji zadań publicznych zbliżony do 

założonego, choć w sprawozdanie za 2016 r. wkradł się błąd – albo osiągnięto 94%, albo 

zamieniono miejscami liczby bezwzględne. Co ciekawe, w 2017 r. liczba zaplanowanych 

kontroli spadła w stosunku do poprzedniego roku niemal o połowę. 

 W odniesieniu do wskaźnika jakości wykorzystania dotacji w 2015 i 2016 r. stosowano 

nieadekwatny sposób obliczenia, oparty o odsetek sprawozdań niewymagających korekty w 

stosunku do wszystkich złożonych. W 2017 r. zmieniono sposób obliczenia na bardziej trafny 

– mówiący o poziomie wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem - proporcję liczby 

umów z dotacją wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem do liczby zawartych umów. 

Poprawniej by jednak było mówić o efektywności, niż jakości wykorzystania dotacji. 

 W roku 2016 odsetek sprawozdań niewymagających korekty w stosunku do wszystkich 

złożonych spadł o 6% i był na poziomie 2/3 założonej wartości docelowej. Świadczyć to może 

o trudnościach organizacji w spełnianiu wymagań UMK w zakresie sprawozdawczości. 

Weryfikacja tej hipotezy wymaga porównania ze wskaźnikiem wykorzystania dotacji zgodnie z 

przeznaczeniem (tj. sposobem obliczania dla 2017 r.). Jeśli ten ostatni utrzymywał się we 

wszystkich latach na podobnym poziomie, hipotezę można uznać za prawdziwą. 

 Powszechność trybu zlecania zdań publicznych, mierzona jako odsetek organizacji 

ubiegających się o współpracę finansową w stosunku do wszystkich zarejestrowanych na 

terenie Gminy, spadła w stosunku do 2015 r., jednak w 2016 i 2017 utrzymuje się na 

stabilnym poziomie 16% i przekracza założoną wartość docelową. Należy też zaznaczyć, że 

taki sposób kalkulacji wskaźnika mierzy zainteresowanie organizacji współpracą finansową – 

gdyby uwzględnić liczbę podmiotów, które faktycznie realizują zadania publiczne, wartość 

wskaźnika byłaby niższa. 

 Jeśli chodzi o liczbę podmiotów przystępujących do konkursów lub trybu 19a w 2017, a 2015 

r., odnotowano spadek o 16%. Można stwierdzić zatem, że spadała liczba organizacji 

przystępujących do współpracy, przy jednoczesnym wzroście liczby składanych ofert, o 

którym mówiono kilka punktów wyżej. Przeliczenie podanych w tabeli danych pozwala obliczyć 

średnią liczbę ofert składanych przez jedną organizację – w 2015 r. wynosiła ona 1,06, w 2016 

– 1,64, a w 2017 – 1,35. Przyczyny tych fluktuacji i ich znaczenie wymagają pogłębionej analizy. 

Ponadto, w przypadku 2017 r., liczba złożonych ofert podana w tabeli wskaźników 

efektywności (1045) drastycznie odbiega od liczby podanej w załącznikach do sprawozdania 

(845), co poddaje w wątpliwość wiarygodność danych. 

 W przypadku wskaźnika powszechności założono zaskakująco niską wartość docelową w 

porównaniu z pozostałymi wskaźnikami (10%), niższą niż pierwotna (tj. niemal 19%), która w 

dodatku nie zmienia się w poszczególnych latach realizacji Programu. Należy rekomendować 

określanie wartości docelowych wskaźników, które oddają intencje działania –  w tym 

przypadku można się domyślać, że jest to stopniowy wzrost powszechności z roku na rok 

wdrażania Programu. 

O znajomość i ocenę Wieloletniego Programu Współpracy pytano również w zrealizowanym w ramach 

ewaluacji badaniu ankietowym. Po pierwsze, zapytano przedstawicieli organizacji czy brali udział w 

tworzeniu tego dokumentu. Z uzyskanych danych wynika, że prawie połowa organizacji (48%) zna 

Wieloletni Program Współpracy, a 1/4 w ogóle nie zna Programu. Nikt nie wskazał, że zna Program 

bardzo dobrze. 
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Wykres 17  Znajomość Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2015-2018 [N=61] 

 

Drugie pytanie odnoszące się do WPW dotyczyło udziału w jego konsultacjach, a zatem współtworzenia 

polityki publicznej dotyczącej sektora pozarządowego. Jedynie 20% organizacji uczestniczyło w 

konsultacjach Wieloletniego Programu Współpracy. 

Wykres 18 Czy Pan/i lub przedstawiciele Pani/Pana organizacji uczestniczyli w konsultacjach 
Wieloletniego Programu Współpracy? [N= 60] 

 

Organizacje, które wskazały, że znają treść Wieloletniego Programu Współpracy zapytano także o 

opinię na jego temat. 1/3 organizacji dobrze oceniła Wieloletni Program Współpracy a prawie 60% nie 

miało zdania lub oceniło go neutralnie (odpowiedzi „ani dobrze ani źle”).  
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Wykres 19  Ocena Wieloletniego Programu Współpracy 2015-2018 [N=29] 

 

Trudności w jednoznacznej ocenie WPW przez respondentów można interpretować na wiele 

sposobów.  

Organizacje miały także możliwość zgłoszenia w ankiecie uwag do Wieloletniego Programu Współpracy 

w postaci odpowiedzi na pytanie otwarte. Wśród komentarzy dominowały opinie krytyczne, 

stwierdzające, że WPW „powinien wykazywać więcej inicjatywy ze strony Miasta”, „nie ma charakteru 

systemowego, nie usprawnia współpracy horyzontalnie w Urzędzie”, „nie zawiera wielu polityk”, „jest 

po części zapisem czystej teorii”. 

 

Podsumowanie 

Podsumowując ocenę Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2015-2018 należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Podstawową jest fakt, że 

większość z założonych w nim zadań priorytetowych zrealizowano, choć niekiedy w nieco 

późniejszym, niż planowany, terminie. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji zadań zawierają 

tabele zamieszczone w poszczególnych rozdziałach raportu i warto w tym miejscu do nich odesłać.  

Należy zauważyć, że realizacja niektórych zaplanowanych zadań wymagała współpracy wielu 

wydziałów i jednostek Gminy – być może najbardziej wyrazistym przykładem jest tu zadanie związane 

z ujednoliceniem procedury przeprowadzania otwartych konkursów ofert. Tego rodzaju 

przedsięwzięcia są z pewnością dużymi wyzwaniami i istnieje duże ryzyko przesunięcia terminów ich 

realizacji. Jednocześnie, pojawianie się problemów w realizacji zadań wymagających współpracy w 

obrębie struktur miejskich może wskazywać na potrzebę silniejszej koordynacji działań GMK w 

zakresie przedmiotowym Programu. Z pewnością warto podejmować się zadań, które mogą zmienić 

oblicze całego Urzędu, należy jednak poszukiwać strukturalnych i funkcjonalnych rozwiązań, które 

umożliwią ich realizację.  

Respondenci badań ewaluacyjnych formułowali pewne zastrzeżenia dotyczące kształtu tworzonych w 

Gminie dokumentów, polityk i programów. Zwracano uwagę, niektóre z nich cechuje ogólność i brak 

precyzji, skutkujące obniżeniem weryfikowalności realizacji celów i możliwości oceny efektów. Tego 

rodzaju zastrzeżenia można mieć także do będącego przedmiotem ewaluacji Programu. Informacje 

zawarte w rocznych sprawozdaniach dotyczących wdrażania WPW są w wielu miejscach 
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niewystarczająco szczegółowe, co utrudnia precyzyjną odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu udało 

się zrealizować sformułowane w ramach Programu cele.  

W przypadku niektórych zadań nie określono wystarczająco precyzyjnie produktów – np. liczby 

komunikatów, liczby szkoleń, grup ich adresatów. Utrudniło to ocenę użyteczności Programu, a 

najprawdopodobniej także samą jego realizację. Niektórym zadaniom relatywnie oszczędnie 

przypisano też wartości i liczbę produktów. Weźmy dla przykładu zadanie realizacji przedsięwzięć 

edukacyjnych dotyczących konsultacji, w którym założono co najmniej jedno szkolenie rocznie dla 

organizacji pozarządowych i dla urzędników. Warto zastanowić się, w jakim stopniu przeprowadzenie 

4 szkoleń w okresie wdrażania Programu przyczynia się do realizacji działania określonego jako 

Aktywizowanie do udziału w konsultacjach społecznych i poprawa jakości tych konsultacji, oraz czy 

takiemu zadaniu nie powinno się przypisać dodatkowych produktów o charakterze przedsięwzięć 

edukacyjnych. 

Niska precyzyjność dotyczy także prowadzonej w odniesieniu do WPW sprawozdawczości. Stwarzało 

to trudności w ewaluacji. Przykładowo, w przypadku przywołanego wyżej zadania, sprawozdania 

zawierały lakoniczną informację, że „Działania szkoleniowo-doradczo-konsultacyjne realizowane były 

w ramach „Centrum Obywatelskiego”. Brak informacji na temat liczby tych działań, ich charakteru lub 

formy, adresatów, czy liczby uczestników z poszczególnych sektorów. 

Określenie efektów wdrażania Programu utrudnia również niespójność informacji zamieszczanych 

w sprawozdaniach, szczególnie w zakresie współpracy finansowej. Zidentyfikowano rozbieżności w 

wartościach zamieszczanych w tabelach i załącznikach, z których niektóre są na tyle duże, że podważają 

wiarygodność danych.  

Wskazane jest zwiększenie dbałości o sprawozdawczość z realizacji Programów, zwiększenie jej 

szczegółowości i precyzji, oraz ujednolicenie formy, która w okresie poddanym ewaluacji zmieniała się 

z roku na rok. Wato także publikować najważniejsze informacje w uproszczonej formie, dostosowanej 

do potrzeb różnych odbiorców i interesariuszy. 

Należy też rekomendować taki dobór wskaźników przeznaczonych do monitorowania i ewaluacji, 

który pozwoli na zbieranie danych na temat zmian we wszystkich płaszczyznach współpracy 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, których wszak dotyczą przyjęte w Programie 

cele szczegółowe. Aktualna lista wskaźników pomija płaszczyzny współpracy w tworzeniu polityk 

publicznych oraz infrastruktury współpracy i tworzenia warunków do społecznej aktywności. Aż 5 z 7 

wskaźników dotyczy płaszczyzny współpracy w realizacji zadań publicznych. Jednego ze wskaźników, 

który do pewnego stopnia wykracza poza tą sferę – satysfakcji organizacji ze współpracy – nie 

monitorowano, co stanowi istotny brak informacyjny na temat współpracy Gminy z organizacjami 

pozarządowymi w latach 2015-2018. 

Dobór wskaźników utrudnia ewaluację Programu, który wszak zakłada działania na wszystkich trzech 

płaszczyznach współpracy. Należy rekomendować uwzględnienie wskaźników odnoszących się do 

każdej z nich. Pośrednio, obecny stan rzeczy wskazywać może na postrzeganie współpracy Gminy z 

organizacjami w wyłącznie finansowym wymiarze. 

Do diagnozy i monitorowania zmian w obszarze przedmiotowym Programu, jak również efektów 

jego wdrażania, warto wykorzystać system NAWIKUS, stanowiący podstawową platformę współpracy 

w realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. O ile zebrane za jego pośrednictwem 

dane nie będą reprezentatywne dla całego krakowskiego trzeciego sektora, to mogą być dla populacji 

podmiotów współpracujących z Gminą.  
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Z pewnością należy także, poprzez działania informacyjne, dążyć do tego, by Wieloletni Program 

Współpracy był szerzej znany wśród organizacji pozarządowych, które są jego adresatami. Zawarcie 

w Programie rozwiązań, które realnie odpowiadają na potrzeby organizacji powinno przyczynić się z 

kolei do tego, że większy odsetek organizacji oceniał będzie Program pozytywnie, a nie, jak obecnie, 

neutralnie. 
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Zakończenie - ogólna ocena współpracy Gminy 

Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi 

Dokonując oceny współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, warto przedstawić wyniki 

badania ankietowego pokazujące ogólną ocenę przedstawicieli organizacji w tym zakresie. 

Respondentów poproszono o wyrażenie ogólnej opinii na temat współpracy z Urzędem Miasta 

Krakowa, ocenę współpracy na kilku jej wymiarach, wskazanie głównych barier we współpracy oraz 

określenie jej zalet i wad. Przedstawione zostaną także obszary, w których organizacje chciałyby 

rozwijać współpracę, oraz zestawione ogólne oceny obszarów i płaszczyzn współpracy omawiane we 

wcześniejszych częściach raportu. 

Ponad połowa ankietowanych organizacji pozytywnie ocenia współpracę z Urzędem Miasta 

Krakowa. Ponad 25% organizacji zaznaczyło odpowiedź „ani dobrze ani źle”, co wskazuje na brak 

jednoznacznej oceny współpracy ze strony dość dużej części badanych organizacji. 

Wykres 20 Ogólna ocena współpracy UMK z NGO 

 

Z komentarzy udzielonych w tej części ankiety wynika, że część organizacji miała problem z oceną 

współpracy z UMK, ponieważ współpracuje z więcej niż jednym wydziałem UMK. „Różne wydziały 

różna współpraca, mamy doświadczenie od bardzo dobrych do bardzo złych.”  

Tylko 11 organizacji wskazało, że nie napotyka żadnych barier we współpracy z UMK. Dla pozostałych 

organizacji największym problemem we współpracy z UMK  jest wysoki poziom biurokracji, słaba 

znajomość specyfiki działania NGO ze strony pracowników Urzędu oraz brak lub niewielka otwartość 

UMK na potrzeby organizacji. W odpowiedzi „inne” organizacje dodały dwie kolejne bariery 

współpracy: brak informacji oraz niski poziom innowacyjności UMK. 

2
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Wykres 21 Bariery współpracy 

 

Pytanie wielokrotnego wyboru- ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Organizacje zapytano także jak, na podstawie dotychczasowych doświadczeń we współpracy z 

Urzędem oceniają: 

 dostępność informacji o możliwościach współpracy z UMK. 

 dostępność wiedzy o sytuacji i warunkach funkcjonowania organizacji. 

 dostępność środków finansowych dla organizacji. 

 przejrzystość reguł dotyczących współpracy – konsultowania, przekazywania środków. 

 kompetencje urzędników kontaktujących się bezpośrednio z organizacjami. 

 efektywność urzędu w wydatkowaniu publicznych środków na współpracę z organizacjami. 

 otwartość na inicjatywy, postulaty organizacji. 

 skłonność do pomocy organizacjom, przychylność wobec organizacji. 

 skłonność do włączania organizacji w planowanie i podejmowanie istotnych decyzji i uchwał. 

Każdy z powyższych czynników kształtujących współpracę UMK z NGO organizacje oceniały na pięcio-

stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą „bardzo źle” a 5 ocenę najwyższą „bardzo dobrze”. 

Pełne zestawienie wyników zaprezentowano na poniższym wykresie.  
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słaba znajomość specyfiki działania NGO

brak lub niewielka otwartość UMK na potrzeby NGO

niejasne zasady współpracy z UMK

brak lub niewielka chęć współpracy ze strony UMK

niewystarczająca pomoc merytoryczna UMK

nie napotykamy barier we współpracy z UMK
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Wykres 22 Patrząc na Pani/Pana doświadczenia we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa jak 
Pani/Pan ocenia... 

 

 

Najgorzej oceniono:  

 dostępność informacji o możliwościach współpracy z UMK (26 ocen negatywnych),  

 otwartość na inicjatywy, postulaty organizacji (23 oceny negatywne),  

 dostępność środków finansowych dla organizacji (23 oceny negatywne).  

Najlepiej oceniono:  

 kompetencje urzędników kontaktujących się bezpośrednio z organizacjami (25 ocen 

pozytywnych),  

 skłonność do pomocy organizacjom (21 ocen pozytywnych)  

 przejrzystość reguł dotyczących współpracy – konsultowania, przekazywania środków (19 ocen 

pozytywnych).  
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Podobnie jak przy ocenie innych form współpracy, w tym wypadku również wystąpiło wiele ocen 

środkowych wskazujących na ambiwalentny stosunek organizacji do ocenianych kwestii.  

Warto tutaj zauważyć, że w przypadku oceny kompetencji urzędników nie wystąpiły oceny najniższe, 

oraz pojawiło się najwięcej ocen najwyższych, co w zestawieniu z dużą liczbą ocen pozytywnych 

dodatkowo świadczy o dobrej opinii organizacji na ten temat.  

Z kolei w przypadku oceny dostępności środków finansowych dla organizacji najmniej było ocen 

środkowych oraz „trudno powiedzieć”, co wskazuje, że organizacje miały najmniej wątpliwości przy 

ocenie tej kwestii.  

Największą trudność w ocenie lub tez najmniej określone zdanie respondenci mieli w stosunku do  

skłonności urzędników do włączania organizacji w planowanie i podejmowanie istotnych decyzji.   

W kolejnej części ankiety poproszono organizacje o wymienienie głównych zalet i wad współpracy z 

Urzędem Miasta Krakowa. Podsumowanie komentarzy organizacji zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 8 Wady i zalety współpracy z UMK 

 
Wady 

 
Zalety 

Związane z nastawieniem lub podejściem do współpracy ze strony Urzędu: 
 

 brak partnerskiego traktowania 

 brak zainteresowania ze strony Miasta 

 mała otwartość 

 organizacje traktowane jak petenci, a 
nie jak współpracownicy 

 Urząd jest w niewielkim stopniu 
zainteresowany współpracą 

 

 chęć do współpracy 

 dobra atmosfera 

 dobra współpraca 

 dobry kontakt z pracownikami 

 indywidualne podejście 

 doskonały kontakt i współpraca 

 pomoc w projektach 

 pomoc ze strony pracowników UMK 

 pozytywne podejście do załatwianych 
spraw 

 przyjazne zachowanie urzędników 

 uprzejma obsługa 

Systemowe, związane ze sposobem funkcjonowania Urzędu: 
 

 biurokracja 

 bariery administracyjne 

 zbytni formalizm 

 dużo papierologii 

 schematyzm, mała otwartość na 
nowości 

 sztywność 

 nieelastyczność proponowanych 
rozwiązań 

 brak informacji 

 mała przejrzystość i zrozumiałość 
procesu, oraz niski UX procesu 

 długie terminy 

 dostajemy dofinansowanie 

 dostęp do informacji 

 dość duże kwoty przeznaczane na 
konkursy 

 możemy brać udział w konkursach 
grantowych 

 możemy wspierać naszych 
beneficjentów 

 możliwość realizacji zadań bez 
przetargu 

 możliwości Urzędu 

 można pozyskać wsparcie finansowe i 
organizacyjne 

 częściowo pokrywające się cele działań 
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 długi czas odpowiedzi  

 ograniczony zakres współpracy - jedynie 
realizacja projektu 

 słabe przegotowanie merytoryczne 
urzędników 

 szybkość komunikacji, dostępność, wiele 
kanałów informacji 

 

 

W wyniku analizy danych komentarze organizacji dotyczące wad i zalet współpracy zostały 

pogrupowane w dwie główne kategorie: związane z nastawieniem lub podejściem do współpracy 

Urzędu oraz systemowe, związane ze sposobem funkcjonowania Urzędu. Jeśli chodzi o komentarze 

związane z nastawieniem do współpracy widać tutaj wyraźnie, że organizacje posiadają różne 

doświadczenia we współpracy z Urzędem. Dla części organizacji nastawienie UMK do współpracy z 

NGO stanowi główna wadę współpracy a dla części jest ono główną jej zaletą.  

W przypadku komentarzy dotyczących kwestii systemowych pozytywne komentarze były o wiele 

mniej konkretne od negatywnych i  bardziej ogólne. Z komentarzy wynika, że dla organizacji głównym 

plusem współpracy jest sama możliwość realizacji projektów, a także pochodne tej współpracy czyli 

np. możliwość wspierania beneficjentów organizacji. Pojawił się także komentarz chwalący szybkość 

komunikacji, dostępność informacji oraz duża ilość kanałów komunikacji. Z kolei komentarze 

negatywne dotyczyły głównie biurokracji, barier administracyjnych  i formalizmu oraz związanych z 

nimi utrudnień we współpracy: sztywności oraz braku elastyczności. Wymieniono także problemy, 

które pojawiały się we wcześniejszych częściach ankiety: brak informacji, zbyt długie terminy 

rozpatrywania wniosków, długi czas odpowiedzi czy brak przejrzystości procesu współpracy. 

Dodatkowo pojawiły się komentarze na temat słabego przygotowania merytorycznego urzędników 

oraz ograniczonego zakresu współpracy. Ostatni komentarz wskazuje, na potrzebę rozszerzenia 

zakresu współpracy.  

Zdecydowana większość organizacji (75%) zamierza kontynuować współpracę z UMK, a prawie 80% 

chciałoby obecną współpracę rozszerzyć, co można interpretować jako wskaźnik świadczący o 

pozytywnym stosunku organizacji do współpracy z UMK.  

Organizacje zainteresowane rozszerzeniem zakresu współpracy z UMK zapytano w jakiej formie 

chciałyby podjąć współpracę.  Z uzyskanych danych wynika, że w większości organizacje są 

zainteresowane współpracą  z UMK w szerokim zakresie, obejmującym prawie wszystkie dostępne 

formy. Organizacje w największym stopniu zainteresowane są współpracą finansowa a w najmniejszym 

udziałem w komisjach oceny projektów lub zespołach doradczych. Jednak należy podkreślić, że 

najmniej preferowana forma współpracy cieszyła się także stosunkowo dużym zainteresowaniem, a 

różnice w poziomie zainteresowania poszczególnymi formami współpracy były niewielkie. 
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Wykres 23 Formy współpracy z UMK,  którymi zainteresowane są organizacje chcące rozszerzyć 
współpracę z UMK [N=35] 

 

Pytanie wielokrotnego wyboru- ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Obraz, jaki wyłania się z zestawienia dokonanej przez uczestników badania ankietowego oceny 

poszczególnych obszarów współpracy, omawianych we wcześniejszych częściach raportu, nie jest 

jednoznaczny ani łatwy w  interpretacji. W ocenach organizacji dotyczących poszczególnych form 

współpracy dominowały odpowiedzi pośrednie, co pokazuje, że duża część ankietowanych 

organizacji nie ma jednoznacznie określonego stosunku do  współpracy z UMK. Przyczyny takiego 

stanu rzeczy mogą być różne. Z jednej strony organizacje, współpracując z różnymi  jednostkami, mogły 

mieć  trudności w ocenie współpracy z UMK, z uwagi na różne, możliwe że czasem konfliktujące, 

doświadczenia. Z drugiej strony ocena „ani dobrze ani źle” mogła wynikać z posiadania zarówno 

negatywnych jak i pozytywnych doświadczeń we współpracy z UMK. Innym powodem udzielenia oceny 

pośredniej mógł być także brak wiedzy na temat tego jak przebiega współpraca innych organizacji z 

UMK. Dane uzyskane w ankiecie nie pozwalają jednak na jednoznaczne określenie przyczyn tego 

zjawiska. Należy jednak zaznaczyć, że oceny pozytywne w niewielkim stopniu przeważały nad 

negatywnymi.  

Różnice w ocenie poszczególnych form współpracy uchwycić pozwala kalkulacja średniej dokonanych 

ocen. Średnie oceny różnych form współpracy przy wyłączeniu odpowiedzi „trudno powiedzieć” 

utrzymywały się w większości na poziomie powyżej 4 (skala ocen 1-7). Jedynie w przypadku oceny 

wsparcia współpracy organizacji średnia ocen spadła poniżej średniej dla skali ocen. 

Tabela 9: Zestawienie średnich ocen poszczególnych wymiarów współpracy 

 Komunikacja 
[N=59] 

Współpraca 
finansowa 
[N=34] 

Współpraca 
pozafinansowa 
[N=34] 

Wsparcie 
współpracy 
organizacji 
[N=52] 

Ogólna 
ocena 
współpracy 
[N=52] 

Średnia 
skali 
ocen 

Średnia 
ocena 

4,5 4,9 4,3 3,6 4,75 4 

28

24

23

22

19

15

współpraca finansowa (realizacja zadań publicznych
na zlecenie UMK)

współpraca poza-finansowa (np. korzystanie z
wsparcia merytorycznego pracowników, wsparcia

lokalowo-sprzętowego, wsparcia promocyjnego itp)

realizacja projektów w partnerstwie z UMK

udział w konsultacjach programów, strategii lub
innych dokumentów UMK

diagnozowanie potrzeb mieszkańców miasta
Krakowa we współpracy z UMK

udział w pracach komisji oceny projektów, zespołach
doradczych
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Organizacje stosunkowo najlepiej oceniły współpracę finansową z UMK, najgorzej wsparcie 

współpracy organizacji. Na uwagę zasługuje dość niska ocena współpracy pozafinansowej, 

szczególnie w porównaniu z oceną współpracy finansowej. Przyczyny występującej różnicy w  

ocenach mogą być różne, jednak na podstawie uzyskanych  danych można wnioskować, że niższa ocena 

współpracy pozafinansowej jest spowodowana mniej jasno określonymi i słabo dostępnymi 

informacjami na temat możliwości, reguł i warunków współpracy organizacji z Miastem w tym zakresie. 

Świadczy o tym kilka faktów.  

Po pierwsze głównym powodem niepodejmowania przez organizacje  współpracy pozafinansowej  był 

brak wiedzy, że jest taka możliwość. Natomiast w przypadku współpracy finansowej takich wskazań 

były tylko 3. Po drugie, w komentarzach dotyczących współpracy finansowej organizacje nie 

wskazywały, że brakuje im informacji na temat tej formy współpracy. Natomiast w części ankiety 

dotyczącej współpracy pozafinansowej pojawiło się takich komentarzy bardzo wiele. Oznacza to, że 

wiedza na temat współpracy finansowej jest lepiej rozpowszechniona wśród organizacji oraz, że 

istnieje potrzeba zwiększenia dostępności informacji na temat współpracy pozafinansowej, co 

zresztą sygnalizowały same organizacje.  

W przypadku współpracy finansowej liczba dostępnych form współpracy jest mniejsza, a organizacje 

zdają się dobrze w nich orientować. Pozafinansowych form wsparcia organizacji jest wiele, jednak 

organizacje korzystają głównie z jednej lub dwóch jej form.   

W ramach przeprowadzonego badania ewaluacyjnego zgromadzono bardzo bogaty materiał i 

zidentyfikowano szereg wątków, mających istotne znaczenie dla współpracy Gminy Miejskiej 

Kraków z organizacjami pozarządowymi. Stopień skomplikowania tematu, zróżnicowanie obszarów 

współpracy przy jednoczesnym powiązaniu poszczególnych zagadnień, stanowiły wyzwanie dla analizy 

i utrudniają formułowanie krótkich, prostych podsumowań.  

Starając się jednak w kilku zdaniach podsumować najważniejsze wnioski z badania, należy podkreślić, 

że organizacje pozarządowe są chętne do współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz że istnieje 

duży potencjał do jej rozwoju. Organizacje chciałyby być włączane w większym niż dotychczas stopniu 

zarówno w proces tworzenia polityk publicznych, realizacji zadań publicznych jak i tworzenia 

warunków do aktywności społecznej w mieście. Są zainteresowane współpracą z Gminą w szerokim 

zakresie obejmującym różne formy – zarówno finansowe jak i pozafinansowe. Uczestnicy badań 

wyraźnie jednak sygnalizowali potrzebę zwiększenia inicjatywy ze strony Urzędu w zakresie 

podejmowania współpracy oraz bardziej jednoznacznego komunikowania, że ich zaangażowanie jest 

potrzebne, a Urzędowi zależy na współpracy z NGO. Szczególnie duże pole do rozszerzenia lub 

usprawnienia współpracy istnieje w obszarach: współpracy pozafinansowej, diagnozowania potrzeb i 

problemów lokalnych, konsultowania strategii i programów realizacji polityk publicznych, komunikacji 

i wymiany informacji oraz wspierania infrastruktury współpracy i rozwoju organizacji. 

 


