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Wstęp 

 

Raport stanowi podsumowanie wyników oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie gminy Wadowice , przeprowadzonego w lipcu i sierpniu 2018 

roku przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych we współpracy z Urzędem Miejskim w Wadowicach. 

Celem badania było poznanie opinii organizacji oraz przedstawicieli samorządu na temat obecnego 

stanu współpracy. Badanie zostało zrealizowane w dwóch etapach. W pierwszym etapie 

przeprowadzono ankietę wśród organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. W drugim 

etapie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów oraz przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, w trakcie którego zaprezentowano wyniki ankiety oraz dyskutowano kwestie 

związane ze współpracą.  

Z danych szacunkowych wynika, że w Wadowicach zarejestrowanych jest ok. 90 organizacji, z czego  

ok. 50 podejmuje współpracę z Urzędem Miasta. W badaniu ankietowym  wzięło udział 30 organizacji 

pozarządowych, co według szacunków stanowi  ok. 30% organizacji współpracujących z Urzędem.  

Spotkanie przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych odbyło się 20 września 2018r. 

w Urzędzie Miejskim w Wadowicach i wzięło w nim udział 9 osób: 5 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, dwie przedstawicielki Urzędu Miasta oraz dwie osoby prowadzące spotkanie z 

ramienia Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. 

Badanie zostało skonstruowane na podstawie modelu współpracy organizacji pozarządowych z 

jednostkami samorządu terytorialnego opracowanego w ramach projektu „Model współpracy. 

Wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy między organizacjami pozarządowymi i 

administracją publiczną.” 1 

Model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi obejmuje trzy  płaszczyzny:  

1) współpracę przy tworzeniu polityk publicznych,  

2) współpracę przy realizacji polityk publicznych,  

3) infrastrukturę współpracy czyli tworzenie warunków do społecznej aktywności.   

Zarówno w ankiecie jak i na spotkaniu uczestnicy badania oceniali jakość współpracy w trzech 

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

przyjętym modelem. 

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie głównych postulatów i wniosków płynących ze 

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

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

raporcie obraz współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miejskim w Wadowicach jest 

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

organizacji współpracujących z samorządem w gminie Wadowice.  

 

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



 

 

           

Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych 

Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych oznacza włączanie organizacji pozarządowych oraz 

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

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

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

systemy prowadzenia konsultacji oraz diagnozowania potrzeb, które umożliwiają organizacjom 

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

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

pozarządowe uczestniczą w procesie tworzenia polityk publicznych przez Urząd Miasta, czyli 

określenie: 

1. Czy i w jakim stopniu organizacje i Urząd Miasta wzajemnie informują się o planach, 

zamierzeniach i kierunkach działań? Jak wygląda komunikacja między Urzędem Miasta a 

organizacjami pozarządowymi i jak jest przez organizacje oceniana? 

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

programów realizacji polityk publicznych oraz najważniejszych dokumentów i aktów 

prawnych? Co organizacje sądzą o sposobie przeprowadzania konsultacji? 

Komunikacja oraz wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i 

kierunkach działań  

Z danych uzyskanych w ankiecie wynika, że 90% organizacji biorących udział w badaniu otrzymuje 

informacje dotyczące organizacji pozarządowych od Urzędu Miasta. Są to informacje zarówno o 

konkursach, wydarzeniach, szkoleniach dla organizacji  jak i  informacje o działaniach innych 

organizacji. Ankietowane organizacje w największym stopniu zainteresowane są otrzymywaniem 

informacji dotyczących konkursów  oraz wydarzeń dotyczących organizacji. Zdaniem organizacji ilość 

informacji otrzymywanych obecnie od Urzędu jest wystarczająca. 

Z ankiety wynika, że organizacje kontaktują się z Urzędem różnymi kanałami: zarówno mailowo, 

telefoniczne jak i osobiście. Najczęstszą formą kontaktu jest bezpośredni kontakt z przedstawicielami 

Urzędu.  

80% ankietowanych organizacji korzysta z zakładki dla NGO na stronie www.wadowice.eu. Większość 

organizacji rzadko odwiedza stronę (odpowiedzi: raz w miesiącu lub rzadziej niż raz w miesiącu 53%) 

co oznacza, że strona ta nie jest zbyt popularnym źródłem informacji. Zarówno w ankiecie jak i na 

spotkaniu organizacje zgłaszały potrzebę zaktualizowania oraz ulepszenia zakładki.  Wskazywano, że 

na obecnej stronie Urzędu w zakładce dla organizacji brakuje: 

 „jednego konkretnego miejsca, gdzie są zebrane wszystkie przydatne dokumenty, wzory, 

instrukcje etc dotyczące zadań publicznych”,  

 „formularzy, informacji o dotacjach, konkursach, grantach” 

 „informacji o zasobach i sposobie użyczania ich organizacjom pozarządowym” 

 „ogólnego terminarza realizowanych zadań” 

W ankiecie poproszono organizacje, aby oceniły zakładkę dla organizacji pozarządowych pod rożnymi 

względami. Wyniki oceny zaprezentowano na poniższym 

http://www.wadowice.eu/


 

 

           

wykresie.  

Wykres 1 Jak Pani/Pan ocenia zakładkę dla Organizacji Pozarządowych na stronie Urzędu pod względem następujących 
aspektów: 

 

Z wykresu wynika, że zakładka dla organizacji pozarządowych została oceniona pod każdym 

względem pozytywnie. W ocenach przeważały oceny dobre oraz bardzo dobre.  Stosunkowo najlepiej 

oceniono aktualność informacji, czytelność i przystępność informacji. Najwięcej ocen negatywnych 

pojawiło się w przypadku łatwości odnalezienia informacji na stronie.  Podsumowując- organizacje 

dobrze oceniają zakładkę dla organizacji, jednak chciałyby, aby została zaktualizowana oraz 

usprawniona.  

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

koordynatora ds. współpracy z NGO. W części ankiety dotyczącej komunikacji zapytaliśmy organizacje 

o opinie na temat pracy koordynatora. Prawie wszystkie ankietowane organizacje pozytywnie oceniły 

prace koordynatora ds. współpracy z NGO. Przeważały oceny bardzo dobre.  

Wykres 2 Jak Pani/Pan ocenia działalność osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami 
pozarządowymi? [N=30] 

 

Organizacje miały możliwość skomentowania swojej oceny. Chwalono kompetencje, wiedzę,  oraz 

znajomość środowiska pozarządowego w Wadowicach koordynatorki. Doceniono także różnego typu 

cechy koordynatorki ułatwiające współpracę: konkretność, otwartość, 

chęć pomocy, życzliwość, rzetelność, 
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komunikatywność, cierpliwość, skrupulatność oraz  zaangażowanie.  

 

Ogólnie komunikacja Urzędu Miasta z organizacjami przebiega w ocenie organizacji dobrze.  Żadna z 

ankietowanych organizacji nie oceniła sposobu w jaki Urząd Miasta komunikuje się z organizacjami 

negatywnie. Wyniki oceny zaprezentowano na poniższym wykresie. 

Wykres 3 Patrząc całościowo na sposób w jaki Urząd Miejski w Wadowicach komunikuje się z Państwa organizacją? 
[N=30] 

 

Organizacje zapytane o to, co można by poprawić, aby komunikacja miedzy Urzędem a organizacjami 

przebiegała lepiej wskazywały na potrzebę ulepszenia strony internetowej, zwiększenia 

częstotliwości kontaktów z Urzędem oraz liczby otrzymywanych informacji a także poprawy dostępu 

do informacji: 

„Należałoby poprawić dostęp do pewnych informacji dla organizacji pozarządowych, czasami trzeba 

mocno szukać, a lepiej żeby w zakładce organizacje pozarządowe automatycznie pokazywały się 

wszystkie informacje, oraz wszystkie formularze do wypełnienia, aby rozliczyć dotację bądź ją 

uzyskać.” 

Pojawiły się także komentarze pozytywne chwalące dotychczasowy sposób komunikacji z Urzędem:  

 

W porównaniu z ankietowanymi organizacjami przedstawiciele NGO uczestniczący w spotkaniu mieli 

bardziej krytyczny stosunek do przebiegu komunikacji między 

Urzędem a organizacjami a w szczególności do 
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sposobu w jaki Urząd informuje o swoich działaniach. W trakcie spotkania pojawiały się opinie, że 

wadowickie organizacje nie wiedzą o istniejących możliwościach współpracy z Urzędem 

 lub też istniejące możliwości nie są jasno określone ani  spisane a co za tym idzie nie są podane do 

publicznej wiadomości. Organizacje, które współpracują od lat z Urzędem znają zasady współpracy z 

doświadczenia, głównie dzięki kontaktom bezpośrednim z pracownikami Urzędu. Zdaniem organizacji 

obecny system informowania o zasadach i możliwości współpracy  z Urzędem wymaga 

udoskonalenia, które miałoby polegać głównie na zwiększeniu dostępności do informacji. Zasady 

współpracy powinny być spisane, możliwości  i sposoby korzystania z różnych form współpracy jasno 

określone i udostępnione publicznie na stronie Urzędu. Ułatwiłoby to dostęp do informacji szerszemu 

gronu organizacji a w rezultacie mogłoby przyczynić się do rozwoju współpracy i włączenia się 

większej liczby organizacji w realizację zadań publicznych we współpracy z Urzędem. 

 

Konsultowanie strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz 

najważniejszych dokumentów i aktów prawnych 

Z danych uzyskanych w badaniu wynika, że w konsultacjach organizowanych przez Urząd Miasta 

uczestniczy ponad 60% ankietowanych organizacji.  

Wykres 4. Czy przedstawiciele Pani/Pana organizacji uczestniczyli w ciągu ostatnich 3 lat w konsultacjach? [N=30] 

 

 

Organizacje uczestniczące w konsultacjach poproszono o ocenę sposobu ich przeprowadzania. W 

ocenie większości organizacji (74%) konsultacje są prowadzone dobrze lub bardzo dobrze. 

Organizacje, które oceniły konsultacje negatywnie miały zastrzeżenia do 1) czasu trwania konsultacji 

(za długi) 2)  nieuwzględniania zgłaszanych przez organizację uwag.  
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Wykres 5 Jak Państwo oceniają sposób przeprowadzania konsultacji? [N=19] 

 

 

Kwestia nieuwzględniania uwag oraz postulatów zgłaszanych w trakcie konsultacji była także 

dyskutowana podczas spotkania. Zdaniem przedstawicieli organizacji jest to główny powód 

zmniejszania się liczby osób biorących udział w konsultacjach. Wskazywano, że bywały okresy, w 

których w konsultacjach brało udział wiele organizacji. Wypracowano wówczas wiele rozwiązań oraz 

innowacyjnych pomysłów, które jednak do tej pory nie zostały wprowadzone w życie.  W trakcie 

dyskusji zwrócono także uwagę, że obecnie w procesy konsultacyjne zaangażowane są zazwyczaj te 

same organizacje, a ich liczba maleje. Przedstawiciele organizacji wspólnie z przedstawicielami 

Urzędu zastanawiali się w jaki sposób można by zachęcić organizacje do udziału w konsultacjach. 

Sugerowano dwa rozwiązania. Po pierwsze – usprawnienie procesów decyzyjnych w Urzędzie a w 

rezultacie zwiększenie skuteczności konsultacji oraz liczby uwzględnianych postulatów. Po drugie - 

wprowadzenie dodatkowych punktów w konkursach ofert na realizację zadań publicznych dla 

organizacji biorących udział w konsultacjach. W praktyce oznaczałoby to, że przedstawiciel 

organizacji biorący udział w konsultacjach mógłby uzyskać 

dodatkowy punkt dla swojej organizacji do 
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wykorzystania przy składaniu wniosku w otwartym konkursie ofert.  

 

Ogólna ocena współpracy przy tworzeniu polityk publicznych 

W ocenie współpracy przy tworzeniu polityk publicznych pojawiły się dość  duże rozbieżności miedzy 

ocenami uzyskanymi w ankiecie a opiniami wyrażonymi przez przedstawicieli organizacji w trakcie 

spotkania. Ankietowane organizacje w większość bardzo pozytywnie oceniły zarówno sam sposób w 

jaki Urząd komunikuje się z organizacjami jak i istniejące formy komunikacji – czyli np. zakładkę na 

stronie Urzędu a także współpracę z koordynatorem oraz sposób przeprowadzania konsultacji. Na 

spotkaniu z organizacjami pojawiło się więcej uwag krytycznych, które dotyczyły głównie systemu 

komunikacji i informowania funkcjonującego w Urzędzie oraz systemu tworzenia polityk publicznych, 

który w niewystarczającym stopniu, w opinii organizacji, uwzględnia głos sektora pozarządowego. 

Ogólnie współpraca z Urzędem Miasta przy tworzeniu polityk publicznych została oceniona przez 

przedstawicieli NGO obecnych na spotkaniu dość nisko. Średnia z uzyskanych ocen na skali 1-5 to 

jedynie 2.8 co wskazuje na umiarkowanie negatywny stosunek do współpracy w tym zakresie. 

Natomiast organizacje biorące udział w ankiecie oceniły współpracę dość wysoko- w przypadku 

komunikacji średnia ocen to 4.3 a w przypadku konsultacji 3.4.   

Współpraca przy realizacji polityk publicznych 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych 

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

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

Współpraca finansowa  

Z przeprowadzonego badania wynika, że 77% organizacji pozarządowych, biorących udział w 

ankiecie, realizuje zadania publiczne na zlecenie Urzędu Miasta. Głównym problemem jaki 

dostrzegają organizacje w tym obszarze współpracy jest podział środków. Zarówno na spotkaniu jak i 

w ankiecie pojawiły się opinie, że obecny podział środków jest cyt.: „uznaniowy”, „niesprawiedliwy”, 

„niezrozumiały”, „polityczny”, „niedostosowany do potrzeb organizacji”. Organizacje wskazywały, że 

nie są traktowane równo, nie ma jasnych kryteriów ocen wniosków a organizacje, które są mało 

znane nie dostają dotacji. Duże wątpliwości pojawiły się także w związku z kwotami przeznaczanymi 

na projekty sportowe. Sugerowano, aby przyjrzeć się wydatkom kwalifikowanym w projektach 

sportowych oraz sposobom realizacji tych projektów. Zgłoszono także postulat, aby sprawdzić 

realizację parytetów kobiet w projektach sportowych.  

Organizacje miały zastrzeżenia nie tylko do podziału środków w otwartych konkursach ofert ale także 

do wykorzystania środków w ramach funduszu pożyczkowego. Wskazywano, że obecnie pożyczki 

przyznawane są w zależności od sytuacji i decyzji urzędników. Brakuje jasnych, jednakowych dla 

wszystkich kryteriów przyznawania pożyczek. Zdaniem organizacji takie kryteria powinny zostać jasno 

określone, spisane i udostępnione do publicznej wiadomości na 



 

 

           

stronie Urzędu.  

Niezadowolenie organizacji w związku z istniejącym podziałem środków znalazło także 

odzwierciedlenie w ocenie procedur konkursowych. Mimo ogólnej tendencji ankietowanych 

organizacji do pozytywnej oceny różnych aspektów współpracy z UM Wadowice w tym przypadku 

pojawiło się stosunkowo najwięcej ocen negatywnych i pośrednich. 

Wykres 6 Ocena procedur konkursowych [N=30] 

 

Organizacje zapytane o stosunek do istniejących kryteriów oceny wniosków w większości zaznaczyły 

odpowiedź „trudno powiedzieć” co może wskazywać na brak wiedzy w tym zakresie. Stanowiłoby to 

potwierdzenie wyrażonych powyżej opinii, że kryteria ocen wniosków nie są znane ani jasne a 

organizacje nie wiedzą „co jest oceniane i w jaki sposób”. 37% organizacji stwierdziło, że obecne 

kryteria oceny wniosków wymagają zmiany. 

Wykres 7 Jak Pani/Pan ocenia istniejące kryteria oceny wniosków w otwartych konkursach ofert?  

 

Przedstawiciele organizacji obecni na spotkaniu wyrazili potrzebę zorganizowania oddzielnego 

spotkania, które miałoby dotyczyć sposobu podziału środków przeznaczanych przez Urząd na 

realizację zadań publicznych we współpracy z NGO a także ustaleniu kryteriów oceny wniosków 

konkursowych.  

W części ankiety odnoszącej się do współpracy finansowej  pojawiło się także stosunkowo wiele uwag 

dotyczących terminów rozstrzygnięcia konkursów/przyznawania dotacji.  Organizacje wskazywały, że 

czas oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu oraz przesłanie dotacji 

jest zbyt długi oraz sugerowano jego skrócenie. 
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W trakcie spotkania poruszono temat możliwości dofinansowania przez Urząd wkładu własnego 

organizacji w przypadku ubiegania się o granty w konkursach zewnętrznych. Mimo, że taka 

możliwość istnieje niewiele organizacji z niej korzysta. Zdaniem przedstawicieli organizacji obecnych 

na spotkaniu wynika to z braku informacji tzn. organizacje nie wiedzą, że jest taka możliwość lub nie 

wiedzą, że mogą z takiej formy dofinansowania skorzystać nie tylko w momencie ogłoszenia 

konkursu, ale przez cały rok.  

Organizacje biorące udział w ankiecie zapytano również o to w jakim obszarze obecnie nie są 

ogłaszane konkursy ofert a w jakim warto byłoby je wprowadzić.  Pomysły organizacji zebrano 

poniżej. 

 

Ogólna ocena współpracy przy realizacji polityk publicznych 

Współpraca z Urzędem Miasta w Wadowicach przy realizacji polityk publicznych została oceniona 

przez uczestników spotkania najniżej z trzech ocenianych płaszczyzn współpracy.  Podobnie w 

ankiecie najwięcej uwag krytycznych i negatywnych ocen pojawiło się w części dotyczącej współpracy 

finansowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten obszar współpracy samorządu z organizacjami 

zazwyczaj wzbudza najwięcej zastrzeżeń i jest polem do gorących dyskusji.  

Tworzenie infrastruktury współpracy czyli warunków do aktywności 

społecznej 

Ostatni, trzeci obszar modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi dotyczy 

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

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

poprzez działania podejmowane w tym obszarze możliwe jest zwiększenie zaangażowania 

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

infrastruktura współpracy tym sprawniej przebiega zarówno tworzenie polityk publicznych jak i 

realizacja zadań publicznych samorządu we współpracy z organizacjami.  

Jak wskazują autorzy modelu: „współpraca samorządu z 

organizacjami pozarządowymi w zakresie 

Dotacja na działalność orkiestr - ta forma działalności organizacji nie 
jest w ogóle objęta działaniem UM.

Publikacje o charakterze kulturalnym.

Regranting, projekty długoletnie.

Sport kwalifikowany.

Wsparcie biedniejszej części młodzieży, takiej której nie stać na 
opłacenie sobie zajęć sportowych, sprzętu sportowego czy wyjazdów 

na zawody.

Wykorzystanie substancji historycznej i zabytkowej miasta w celach 
edukacyjnych i promocyjnych. Muzeum budżetowe nic w tej sferze 

nie robi.



 

 

           

współtworzenia polityk publicznych oraz realizacji zadań publicznych wymaga stworzenia 

odpowiednich warunków – warunków sprzyjających społecznej aktywności, ułatwiających 

mieszkańcom podejmowanie inicjatyw obywatelskich i tworzenie organizacji pozarządowych, 

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

zarządzaniu rozwojem lokalnym.” 

Zgodnie z założeniami modelu współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu 

warunków do aktywności społecznej obejmuje między innymi: 

1) wspieranie organizacji w prowadzonych przez nie działaniach 

2) wspieranie integracji sektora organizacji pozarządowych 

Wspieranie organizacji w prowadzonych przez nie działaniach  

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

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

forma współpracy jest określana mianem współpracy pozafinansowej, ponieważ w większości 

udzielane wsparcie jest niefinansowe. 

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

Wyniki ankiety zaprezentowano w poniżej tabeli. 

Formy współpracy pozafinansowej % NGO 

korzystających 

ze wsparcia 

korzystanie ze wsparcia merytorycznego pracowników przy rozliczaniu 

projektów 

13% (7 z 30) 

 

korzystanie ze wsparcia lokalowego 15% (8 z 30) 

korzystanie ze wsparcia sprzętowego 13% (7 z 30) 

wsparcie w zakresie szkoleń i doradztwa 25% (13 z 30) 

korzystanie z wsparcia przy promocji działań organizacji 21% (11 z 30) 

 

Jak wynika z tabeli, formy współpracy pozafinansowej nie są zbytnio rozpowszechnione wśród 

organizacji biorących udział w ankiecie- korzysta z nich mniej niż 1/3 ankietowanych organizacji. 

Stosunkowo najwięcej organizacji wskazało, że bierze udział w  szkoleniach i doradztwie 

organizowanych przez Urząd oraz korzysta ze wsparcia Urzędu w promocji swoich działań. Z 

pozostałych form współpracy- wsparcia lokalowego oraz sprzętowego a także ze wsparcia 

pracowników przy rozliczaniu projektów- korzysta mniej niż 1/6 organizacji biorących udział w 

ankiecie. 

W ocenie większości organizacji, biorących udział w ankiecie, współpraca pozafinansowa z UM w 

Wadowicach przebiega dobrze lub bardzo dobrze. W ocenach 

organizacji w ogóle nie pojawiły się oceny 



 

 

           

negatywne. Należy jednak zauważyć, że pojawiło się tutaj stosunkowo dużo odpowiedzi 

ambiwalentnych „3-ani dobrze, ani źle” oraz „trudno powiedzieć”, co może być pośrednio wynikać z 

dużej liczby organizacji nieposiadjących doświadczenia we współpracy pozafinansowej z Urzędem a 

przez to trudnościami w jej ocenie. 

 

Wykres 8. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Urząd Miejski w Wadowicach udziela wsparcia pozafinansowego 
organizacjom? [N=30] 

 

Mimo ogólnie pozytywnej oceny współpracy pozafinansowej organizacje zgłosiły w ankiecie 

stosunkowo wiele uwag krytycznych, które głównie dotyczyły braku informacji o istniejących formach 

wsparcia pozafinansowego oraz możliwościach korzystania z nich.  

 

Organizacje zapytane o to w jaki sposób można by poprawić współpracę pozafinansową z Urzędem 

Miasta wskazały na potrzebę: 

 lepszego informowania organizacji o możliwościach współpracy pozafinansowej,  

 utworzenia bazy o formach wsparcia z informacjami jak z nich skorzystać,  

 wprowadzenia konsultacji z prawnikiem dla zainteresowanych NGO,  

 prowadzenie doradztwa z księgowości dla wszystkich organizacji oraz prowadzenie 

księgowości dla małych i młodych NGO.” 

W ankiecie zapytano także organizacje o ich potrzeby szkoleniowe. Z uzyskanych danych wynika, że 

ponad 80% organizacji jest zainteresowana udziałem w szkoleniach organizowanych przez Urząd dla 

NGO. Największym zainteresowaniem organizacji cieszyły się szkolenia z tworzenia i obsługi stron 

internetowych, źródeł finansowania NGO oraz rozliczania i 

przygotowania projektów. Pełne zestawienie 
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szkoleniowych preferencji organizacji, biorących udział w ankiecie, podsumowuje  wykres 9. 

 

 

Wykres 9 Preferencje szkoleniowe organizacji [N=30] 

 

Dla przedstawicieli organizacji biorących udział w spotkaniu ważną kwestią w kontekście współpracy 

z Urzędem przy tworzeniu infrastruktury współpracy było utworzenie w Wadowicach miejsca dla 

organizacji pozarządowych na wzór działających w innych miastach COPów (COP- Centrum 

Organizacji Pozarządowych). Celem takiego miejsca byłoby kompleksowe wspieranie działań 

wadowickich organizacji oraz ich rozwoju. Byłoby to stałe miejsce, prowadzone przez Urząd we 

współpracy z organizacjami, w którym organizacje mogłyby uzyskać pomoc zarówno w postaci 

różnego typu doradztwa (księgowego, prawnego, z pisania i rozliczania projektów, pozyskiwania 

środków) jak i wsparcia lokalowo-sprzętowego (możliwość zarejestrowania działalności organizacji 

pod adresem centrum, prowadzenie działań w przestrzeni centrum, korzystanie z komputerów i 

innego sprzętu centrum). W centrum organizowane byłyby także szkolenia dla NGO. Byłoby to także 

miejsce wymiany doświadczeń i umiejętności oraz uczenia się od siebie nawzajem. 

Wspieranie integracji sektora organizacji pozarządowych 

Zdaniem przedstawicieli organizacji obecnych na spotkaniu, wadowicki sektor pozarządowy nie jest 

dobrze zintegrowany. Dotychczasowe próby integracji organizacji – coroczne pikniki NGO, założenie 

grupy na portalu społecznościowym facebook.com nie były zbyt  skuteczne. Frekwencja organizacji 

na piknikach jest słaba, a w grupie nie ma aktywności. Według organizacji sytuacja mogłaby się 

zmienić, gdyby powstało w Wadowicach miejsce dla organizacji, gdzie członkowie organizacji mogliby 

się spotykać, organizować wspólnie inicjatywy, wymieniać 



 

 

           

informacjami i doświadczeniami oraz uczyć się od siebie.  

Rekomendacje  

Płaszczyzna I Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych 

 Aktualizacja oraz ulepszenie zakładki dla organizacji pozarządowych na stronie Urzędu, a w 

szczególności: zamieszczenie na stronie wzorów dokumentów, formularzy, instrukcji 

dotyczących realizacji zadań publicznych, informacji o dotacjach, konkursach, informacji o 

dostępnych dla organizacji zasobach lokalowych i sprzętowych oraz ogólnego terminarza 

wydarzeń, szkoleń oraz nadchodzących konkursów. 

 Zorganizowanie spotkania z organizacjami poświęconego reorganizacji oraz ulepszeniu 

zakładki dla NGO na stronie Urzędu. 

 W celu zachęcenia większej liczby organizacji do udziału w konsultacjach organizowanych 

przez Urząd, wprowadzenie dodatkowych punktów za aktywne uczestnictwo w spotkaniach 

konsultacyjnych poświęconych m.in. konsultacjom projektu Rocznego Programu Współpracy, 

dokumentom strategicznym. 

 Usprawnienie procesu zapraszania organizacji na konsultacje: w przypadku konsultacji 

dotyczących konkretnego obszaru, wysyłanie spersonalizowanych zaproszeń do organizacji 

działających w tym obszarze, jeśli temat konsultacji jest ogólny- wysyłanie zaproszeń do 

wszystkich organizacji. 

 

Płaszczyzna II Współpraca przy realizacji polityk publicznych. 

Współpraca finansowa. 

 Zmiana obecnego sposobu podziału środków na współpracę z organizacjami. Przesunięcia 

środków przeznaczonych na współpracę w poszczególnych obszarach (szczegółowe 

informacje dotyczące przesunięć  notatka ze spotkania konsultacyjnego)  

 Opracowanie jasnych kryteriów oceny wniosków w konkursach ofert. 

 Zorganizowanie spotkania z organizacjami dotyczącego podziału środków przeznaczonych w 

budżecie Urzędu na współpracę z organizacjami oraz ustalenie kryteriów oceny wniosków. 

 Wprowadzenie mechanizmu przyznawania funduszy pożyczkowych. 

 Rozpowszechnienie informacji wśród organizacji na temat możliwości skorzystania z wkładu 

własnego, z którego organizacje mogłyby korzystać w sposób ciągły.   

 Skrócenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursów. 

Płaszczyzna III Tworzenie infrastruktury współpracy czyli warunków 

do aktywności społecznej 

 Stworzenie miejsca w Wadowicach przeznaczonego na 

rozwój, integrację i działania organizacji 



 

 

           

pozarządowych- przestrzeni która pełniłaby rolę Inkubatora NGO lub Centrum Organizacji 

Pozarządowych.  

 Zorganizowanie spotkania z organizacjami dotyczącego wyboru miejsca dla Centrum 

Organizacji Pozarządowych oraz określenia jego podstawowych funkcji. 

 Określenie jasnych zasad  i warunków wsparcia lokalowego Urzędu dla organizacji. 

Utworzenie bazy dostępnych lokali oraz pomieszczeń, z których organizacje mogą korzystać 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

 Użyczenie organizacjom sprawnego sprzętu komputerowego, z którego nie korzysta Urząd, a 

który znajduje się w jego zasobach.  

 Rozbudowanie oferty szkoleniowej dla NGO a w szczególności doradztwa z zakresu 

księgowości, porad prawnych oraz z pozyskiwania środków finansowych na działania NGO. 

 Wprowadzenie możliwości korzystania z profesjonalnych usług księgowych dla młodych i 

małych organizacji oraz możliwości korzystanie z doradztwa w tym zakresie dla pozostałych 

NGO. 

 Zainstalowanie na komputerach w Centrum NGO programu do rozliczeń księgowych.  

 Organizacja regularnych spotkań branżowych umożliwiających wymianę informacji oraz 

doświadczeń miedzy organizacjami. 

 

 

 

  


