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WSTĘP 

Niniejszy dokument omawia i precyzuje procedury standaryzacji realizacji zadań publicznych 

Powiatu Świdnickiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (zwaną 

dalej Ustawą) z wykorzystaniem form finansowych. Na potrzeby niniejszego dokumentu 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 Ustawy będą zamiennie 

nazywane w skrócie organizacjami pozarządowymi bądź skrótem NGO (ang. non-govermental 

organizations). 

Przedmiotowe procedury zostały opracowane przez przedstawiciela Powiatu Świdnickiego oraz  

3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego 

w ramach projektu pn. „Bez barier – wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim”. Projekt (realizowany w okresie od 

01.01.2014 do 31.12.2014 r.) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa. 

Liderem projektu jest stowarzyszenie POSTIS z siedzibą przy ul. Fieldorfa 7/4, 21-091 Lublin. 

Powiat Świdnicki jest natomiast Partnerem projektu.  

Podstawą określenia niniejszych procedur są: 

1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

Niniejszy dokument obejmuje następujące działy: 

I. Zasady współpracy jednostki samorządu terytorialnego (Powiat Świdnicki) z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 Ustawy  

II. Zadania publiczne będące w kompetencji Powiatu, które Powiat może zlecić organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3, ust. 3 Ustawy  
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III. Obszary współpracy finansowej na gruncie Ustawy oraz na podstawie innych Ustaw. 

IV. Zasady i standardy działań – określające narzędzia standaryzacji realizacji zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 Ustawy. 

I.         ZASADY WSPÓŁPRACY  

1. Zasada pomocniczości 

Samorząd terytorialny, realizując zasadę pomocniczości, powinien rezygnować z bezpośredniego 

prowadzenia działań w obszarach, w których zadania te mogą być realizowane przez organizacje 

pozarządowe i powinien wspierać zorganizowane oddolne działania obywateli podejmowane 

w sferach zadań publicznych, zmierzające do zaspokajania potrzeb lokalnych. Zasada zakłada 

praktykowanie szerokiej partycypacji społecznej. Partycypacja obywateli może być realizowana 

poprzez informowanie, konsultowanie, współdecydowanie i współzarządzanie. 

 

2. Zasada suwerenności stron  

Partnerzy współpracy zachowują niezależność we wzajemnych stosunkach. Zasada zapewnia prawo 

do wzajemnej konstruktywnej wymiany opinii (również krytyki). Zapewnia prawo do własnej 

reprezentacji. Oznacza to, że strony występują w ramach uzyskanych kompetencji i w imieniu osób, 

które reprezentują. Zasada daje prawo organizacjom do rozwijania swego potencjału i wzmacniania 

swoich struktur dla bardziej efektywnego działania. 

 

3. Zasada partnerstwa 

Zgodnie z zasadą partnerstwa samorząd i organizacje pozarządowe powinny dążyć do realizacji 

zadań wspólnie łącząc posiadane zasoby i kompetencje na rzecz celów, które są najważniejsze dla 

rozwoju lokalnej społeczności.  Partnerstwo zakłada, że wszystkie strony współpracują ze sobą 

w oparciu o zasady współudziału, współdecydowania i współodpowiedzialności. Praktyczna 
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realizacja zasady wymaga od partnerów spełnienia warunków odpowiednich kwalifikacji oraz 

posiadania wystarczających zasobów organizacyjno – finansowych, logistycznych, itp. 

 

 

4. Zasada efektywności 

Organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, 

dokonują wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych. Opierając się 

na tej zasadzie trzeba brać pod uwagę nie tylko koszty ich realizacji ale też skuteczność osiągnięcia 

założonych celów i korzyści jakie przynoszą lokalnej społeczności. Istotne jest właściwe określenie 

zamierzonego celu oraz standardów jego realizacji. Oznacza to wspólne określanie poprzez 

zaangażowane w realizację zadania podmioty najistotniejszych wymiarów i parametrów tego 

zadania. 

 

5. Zasada jawności  

Zasada jawności zakłada, że wszystkie procedury i działania są dostępne dla zainteresowanych 

stron, a ich wyniki są upowszechniane w sposób zapewniający do nich dostęp zgodnie z lokalną 

praktyką. Informacje powinny być upowszechniane z zachowaniem wysokiej klarowności przekazu 

i w najbardziej dostępnych dla odbiorcy formach. 

 

6. Zasada uczciwej konkurencji  

Zasada zakłada, że wszystkie podmioty, które są odpowiednio przygotowane mają szansę 

rywalizować o możliwość wykonywania zadania publicznego. Wszystkie powinny mieć równy 

dostęp do możliwości współpracy. Wszystkie procedury wyboru wykonawcy zadania powinny być 

powszechnie znane.  
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II.   ZADANIA PUBLICZNE A WSPÓŁPRACA Z NGO  

Powiat Świdnicki w Świdniku prowadzi działalność w sferze zadań publicznych 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (uodpp) 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Organizacjami pozarządowymi są osoby prawne 

lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy 

o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia. 

Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3, ust. 3 Ustawy 

są: 

1)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 

statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

3) spółdzielnie socjalne; 

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

 (Dz. U. nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 

przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 

podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

NGO, które chcą realizować zadania publiczne Powiatu Świdnickiego muszą prowadzić swoją 

działalność na terytorium działania powiatu oraz prowadzić działalność pożytku publicznego 

w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w  zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu określonych w Ustawie  
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o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Do sfery zdań publicznych, które mogą być 

realizowane przez organizacje pozarządowe należą: 

 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

 3) działalności charytatywnej; 

 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

 6) ochrony i promocji zdrowia; 

 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

15) wypoczynku dzieci i młodzieży; 

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
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17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

19) turystyki i krajoznawstwa; 

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 

23) ratownictwa i ochrony ludności; 

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

27) promocji i organizacji wolontariatu; 

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, 

w zakresie określonym w pkt 1-32. 
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III.   OBSZARY WSPÓŁPRACY 

III.1.  STANDARDY REALIZACJI WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ NA GRUNCIE USTAWY 

O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

ZŁOŻENIE OFERTY PRZEZ NGO Z WŁASNEJ INICJATYWY (art. 12 uodpp) 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy mogą do Powiatu 

wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego, który zawiera w szczególności: opis 

zadania publicznego przeznaczonego do realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji 

zadania publicznego. Powiat w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku podejmuje decyzję 

o celowości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, biorąc pod uwagę 

następujące kryteria: 

a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym 

w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3, 

b)  zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania, 

c)  środki dostępne na realizację zadań publicznych, 

d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; 

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego Powiat informuje 

potencjalnego Oferenta o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 

OTWARTY KONKURS OFERT (art. 13 uodpp) 

Ogłoszenie 

Powiat Świdnicki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy oraz zobowiązuje się 

do przekazania środków finansowych na ich realizację. W ogłoszeniu zawarta jest informacja czy 
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zlecenie realizacji zadań publicznych odbędzie się w formie wsparcia czy powierzenia. Wsparcie 

oznacza częściowe dofinansowanie zadania, natomiast powierzenie całkowite finansowanie zadania 

przez Powiat. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszczane jest w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Świdnickiego w Świdniku pod adresem: http://spswidnik.bip.lubelskie.pl 

w zakładce: Ogłoszenia, na stronie internetowej: www.powiat.swidnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Świdniku. Termin do składania ofert nie jest krótszy niż 21 dni od dnia 

ukazania się ostatniego ogłoszenia. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawiera informacje o: 

 1) rodzaju zadania; 

 2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania; 

 3) zasadach przyznawania dotacji; 

 4) terminach i warunkach realizacji zadania; 

 5) terminie składania ofert; 

 6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert; 

 7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi 

kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom 

pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy. 

Złożenie oferty 

NGO składa ofertę na wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 

umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 

 (Dz. U. nr 6 z 2011, poz. 25) znajdującym się na stronie www.pozytek.gov.pl.  

Procedura podejmowania decyzji i wyboru ofert  

Oferty złożone przez organizacje oceniane są przez Komisję Konkursową, w skład której 

wchodzą przedstawiciele powiatu oraz przedstawiciele NGO. W pracach Komisji nie mogą brać 

http://spswidnik.bip.lubelskie.pl/
http://www.powiat.swidnik.pl/
http://www.pozytek.gov.pl/


Bez barier – wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej  

z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim 

Stowarzyszenie POSTIS 
 

Powiat Świdnicki w Świdniku 

Biuro Projektu: 20-091 Lublin,  ul. Fieldorfa 7/4 * tel/fax: (81) 524 39 66 * e-mail: projektbezbarier@gmail.com * www.postis.pl 

 

 
  

  
    
 

 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

St
ro

n
a1

0
 

udziału przedstawiciele organizacji, które biorą udział w konkursie. Z głosem doradczym mogą być 

zaproszeni eksperci. Tryb powołania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania 

ofert w otwartych konkurach ofert określone są Regulaminie Komisji Konkursowych stanowiącym 

załącznik do uchwały nr XXXV/225/13 z dnia 26 listopada 2013 r. dostępnym na stronie BIP 

Powiatu. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Ocena formalna 

polega na sprawdzeniu oferty pod kątem kompletności i zgodności ze wzorem oferty oraz 

ogłoszeniem o konkursie. Wyniki oceny formalnej zapisywane są w protokole. Załączone do oferty 

dokumenty, określone w ogłoszeniu o konkursie powinny być przedstawione w formie oryginałów 

lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (z datą i podpisem osoby upoważnionej 

do reprezentacji). Oferty niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu i są odrzucane.  

Kolejnym etapem oceny jest ocena merytoryczna. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty 

Komisja bierze pod uwagę sumę punktów przyznaną w oparciu o kryteria określone w Regulaminie 

Komisji Konkursowych. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest na podstawie karty oceny przez 

każdego członka Komisji Konkursowej. 

Jednocześnie Powiat Świdnicki jako dystrybutor środków publicznych zastrzega sobie prawo do: 

 unieważnienia konkursu, gdy nie wpłynie żadna oferta lub postępowanie konkursowe nie 

zostanie zakończone wyłonieniem oferty/ofert do dofinansowania, 

 gdy do konkursu zgłoszona zostanie tylko jedna oferta i zostanie pozytywnie oceniona przez 

Komisję Konkursową, Zarząd Powiatu może przyznać jej dofinansowanie. 

 przesunięcia terminu składania ofert oraz przełożenia terminu otwarcia ofert, 

 negocjowania warunków i kosztów realizacji programu oraz dofinansowania niepełnego jego 

zakresu w przyjętej ofercie/ofertach, 

 możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na 

realizację zadania. 
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Ogłoszenie wyników konkursu ofert i zawarcie umów  

Po przeprowadzeniu oceny Powiat w terminie wskazanym w ogłoszeniu ogłasza wyniki 

otwartego konkursu ofert podając do publicznej wiadomości: nazwę oferenta, nazwę zadania 

publicznego oraz wysokość przyznanych środków. Wyniki konkursu podaje się w tych samych 

miejscach co ogłoszenie (BIP, strona samorządu, tablica ogłoszeń). Każda organizacja może żądać 

uzasadnienia wyboru danej oferty. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną powiadomione na 

piśmie o przyznanych kwotach dofinansowania oraz ich przeznaczeniu, niezwłocznie po ich 

zatwierdzeniu. Bez zbędnej zwłoki Powiat zawiera z organizacjami umowy o realizacji zadań 

publicznych, określające szczegółowe warunki przekazania i rozliczania dotacji. 

Kontrola i sprawozdawczość realizacji zadania 

Organizacja pozarządowa, która otrzyma dotację na realizację zadania publicznego musi liczyć się 

z koniecznością kontroli. W zakres kontroli i oceny realizacji zadania wchodzi: stan realizacji 

zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania, prowadzenie dokumentacji związanej 

z realizacją zadania. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie 

należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego wg wzoru 

sprawozdania określonego Rozporządzeniem. 

TRYB POZAKONKURSOWY (art. 19a uodpp) 

Powiat Świdnicki może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego 

o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Organizacja 

pozarządowa składa wniosek o realizację zadania publicznego zawierający przynajmniej opis 

zadania oraz kalkulację kosztów. Na tej podstawie Powiat ocenia celowość realizacji oferty 

realizacji zadania publicznego. Po pozytywnej ocenie wniosku organizacja ma obowiązek złożyć 

wniosek na  formularzu wniosku określonym w Rozporządzeniu. W ciągu 7 dni od wpłynięcia 

oferty Powiat podaje ją do publicznej wiadomości  na okres 7 dni w następujących miejscach: BIP, 
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strona www Powiatu oraz tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdniku. W terminie tym 

każdy może zgłosić swoje uwagi bądź zastrzeżenia, które Powiat musi rozpatrzyć. Zadanie to może 

dotyczyć akcji i wydarzeń o  okresie realizacji nie dłuższym niż 90 dni. Możliwość realizacji zadań 

w trybie pozakonkursowym Powiat określa w Programie Współpracy. 

INICJATYWA LOKALNA (art. 19b uodpp) 

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Powiatu bezpośrednio, bądź za pośrednictwem 

organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek 

o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają 

miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:  

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; obejmującej 

w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, 

budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu 

terytorialnego; 

2) działalności charytatywnej;  

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

6) promocji i organizacji wolontariatu;   

7) edukacji, oświaty i wychowania; 

8) działalności w sferze kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa; 

9) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;  

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
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Powiat określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim 

wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej, świadczenia rzeczowe lub pieniężne oraz 

potrzeby społeczności lokalnej. Po uwzględnieniu wniosku, Powiat zawiera na czas określony 

umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą. Powiat wspólnie z wnioskodawcą 

opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram 

i kosztorys. 

III.2. ZLECANIE ZADAŃ INNYCH NIŻ OKREŚLONYCH W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (art. 221 ustawy o finansach 

publicznych)  

Powiat może zlecać inne zadania niż mieszczące się w sferze zadań publicznych określonych 

w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozwala na to art. 221, ust. 4. 

Ustawy o finansach publicznych, który wskazuje, że organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego w drodze uchwały określa tryb postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż 

określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz sposób kontroli  

i rozliczenia zadania. Zapewnia to jawność postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. 

Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się na podstawie umowy JST z organizacją, której 

zakres został określony w art. 221, ust. 3 Ustawy o finansach publicznych. Umowa taka powinna 

zawierać: 

1.  Szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego 

wykonania 

2.   Wysokość dotacji 

3.   Termin wykorzystania dotacji 

4.   Tryb kontroli 

5.   Termin i sposób rozliczenia dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 
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W sytuacji klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej w rozumieniu art. 3, 

ust. 1 Ustawy o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r.  Powiat może zlecić zadanie 

publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowej i podmiotom 

wskazanym w art. 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Pominięcie otwartego konkursu ofert umożliwi szybkie reagowanie i zapobieganie skutkom tych 

wydarzeń. Zastosowanie tego trybu nie zwalnia ze stosowania przepisów Ustawy o finansach 

publicznych tj. złożenia oferty wykonania zadania i wykonania go zgodnie z zasadami uczciwej 

konkurencji, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.   
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IV. ZASADY I STANDARDY DZIAŁAŃ 

IV.1. STANDARDY  

Podstawowymi narzędziami standaryzacji współpracy finansowej wynikającymi 

z przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

są: 

1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego  

2. Ramowy wzór umowy 

3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania 

Wzory powyższych dokumentów stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 

dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 

(Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25). 

 

Standardy dla NGO na etapie przygotowania oferty: 

1. Organizacja pozarządowa przystępująca do realizacji zadania publicznego musi 

charakteryzować się prowadzeniem działalności pożytku publicznego, którą jest działalność 

społecznie użyteczna prowadzona w sferze działań publicznych zgodnie z zapisami w statutach 

tych jednostek. Jednocześnie organizacja ta nie może prowadzić działalności w celu osiągania 

zysku.  

2. Jeśli organizacja ma zamiar realizować zadanie publiczne to stosując zasadę uczciwej 

konkurencji nie deleguje swojego przedstawiciela do Komisji Konkursowej. 

3. Organizacja pozarządowa przygotowując ofertę realizacji zadania uwzględnia zasadę 

efektywności i kalkuluje koszty zgodnie z cenami rynkowymi. 

4. Zapisy w ofercie powinny być rzetelne i spełniać zasady uczciwej konkurencji. 
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Standardy dla NGO na etapie realizacji i rozliczenia zadania : 

1. Wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania 

publicznego 

 Wykonawca zadania publicznego musi być posiadaczem rachunku bankowego i musi 

zobowiązać się do utrzymania wskazanego rachunku nie krócej niż do chwili dokonania 

ostatecznych rozliczeń z Powiatem. Stosownie do zapisów umowy o realizacji zadania 

publicznego organizacja zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków 

finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskała i na warunkach określonych umową. Dotyczy 

to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było 

przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych 

przez zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania. 

2.  Udostępnienie informacji o realizacji zadania ze środków publicznych 

 Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

(Dz.U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198) podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązane są do 

udostępniania informacji związanych z wykonywaniem tych zadań. Tym samym przepis ten 

obejmuje również organizacje pozarządowe wykonujące zadania publiczne.  

3.  Przeprowadzenie działań zgodnie ze złożoną ofertą, zawartą umową oraz zgodnie z przepisami 

prawa 

4.  Zapewnienie obsługi merytorycznej i finansowej realizacji zadania 

5.  Zapewnienie i wydatkowanie wkładu własnego, w przypadku wspierania przez Powiat 

realizacji zadania 

6. Sporządzenie sprawozdania i rozliczenie zadania zgodnie z terminem podanym w umowie 

7.  Jeśli zadanie ma charakter otwarty, do udziału w nim organizacja pozarządowa zaprasza 

przedstawicieli samorządu. 
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IV.2. NARZĘDZIA STANDARYZACJI REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH – 

PODSUMOWANIE  

NARZĘDZIE PROCEDURA 

Własna inicjatywa 1.  Złożenie oferty przez organizację pozarządową zawierającą: opis zadania 

publicznego umożliwiający ocenę przez Powiat celowości realizacji zadania 

oraz kalkulację kosztów (zastosowanie wzoru oferty nie jest obligatoryjne) 

2.  Ocena celowości realizacji zgłoszonego zadania: priorytety określone 

w programie współpracy, zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania 

publicznego, środki finansowe, korzyści wynikające z realizacji zadania 

publicznego 

3.  Poinformowanie organizacji o trybie oraz terminie  ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert w terminie 1 miesiąca od wpłynięcia oferty 

4.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 

Powierzanie oraz 

wsparcie realizacji 

zadania publicznego 

1.   Ogłoszenie o konkursie określające kryteria wyboru ofert zgodnie z 

programem współpracy (zapewnienie równego dostępu do informacji) 

2.   Złożenie ofert przez organizacje pozarządowe (zastosowanie wzoru oferty 

jest obligatoryjne) 

3.   Ocena oferty przez Komisję Konkursową na podstawie karty oceny 

4.   Ogłoszenie wyników konkursu ofert 

5.   Zawarcie umowy 

6.   Sprawozdanie i kontrola realizacji zadania 

7.   Podanie przez organizacje pozarządowe do publicznej wiadomości 

informacji o źródłach finansowania zadania  

Tryb pozakonkursowy 

(„mały grant”) 

1.   Określenie w programie współpracy, które z zadań publicznych mogą być 

realizowane w trybie pozakonkursowym 

2.   Złożenie oferty przez organizację pozarządową (zastosowanie wzoru oferty 
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nie jest obligatoryjne) 

3.   Ocena celowości realizacji zadania 

4.    Złożenie oferty na wzorze oferty 

5.   Umieszczenie oferty na: BIP, siedziba JST, www JST 

6.    Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego 

7.    Sprawozdanie i kontrola realizacji zadania 

8.  Podanie przez organizacje pozarządowe do publicznej wiadomości 

informacji o źródłach finansowania zadania 

Inicjatywa lokalna  1.  Określenie uchwałą organu stanowiącego JST trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej 

2.   Złożenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej 

3.   Ocena celowości realizacji zadania 

4.   Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego 

5.   Sprawozdanie i kontrola realizacji zadania 

6. Podanie przez organizacje pozarządowe do publicznej wiadomości 

informacji o źródłach finansowania zadania 

Zlecanie zadań innych niż 

określone w Ustawie 

1.   Określenie uchwałą organu stanowiącego JST trybu postępowania  

o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczenia 

2.   Opracowanie wzoru umowy JST z organizacją 

3.   Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego 

4.   Sprawozdanie i kontrola realizacji zadania 

5.  Podanie przez organizacje pozarządowe do publicznej wiadomości 

informacji o źródłach finansowania zadania 
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IV.3. NARZĘDZIA ORAZ UWARUNKOWANIA KULTUROWE SPRZYJAJĄCE 

WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ Z NGO  

OBSZAR PROCEDURA 

Informacja oraz 

przygotowanie do 

złożenia oferty 

1)   Umieszczenie na stronie www: 

-  informacje dla organizacji pozarządowych, ogłoszenia o otwartych 

konkursach ofert i ich rozstrzygnięcia, 

-  zestawienie najczęściej popełnianych błędów przez organizacje realizujące 

zadania publiczne, 

-  zestaw najczęściej pojawiąjących się pytań dotyczących zlecania zadań 

publicznych 

Składanie i ocena ofert 1)  Zastosowanie wzoru oferty 

2)  Jawność procedur naboru (BIP, strona www, tablica ogłoszeń) 

3) Powiązanie kryteriów wyboru ofert w ramach konkursu z Programem 

Współpracy i dokumentami strategicznymi 

4)  Zastosowanie karty oceny ofert 

5)  Mieszany skład Komisji Konkursowej 

Umowa realizacji zadania 

publicznego 

1) Zastosowanie ramowego wzoru umowy 

2) Zawieranie umów długoletnich 

3)  Uwzględnianie w kosztach realizacji zadań publicznych zarówno wydatków 

merytorycznych (bezpośrednich), jak i administracyjnych (pośrednich) 

związanych z ich realizacją  

4) Dopuszczenie w umowach z organizacjami pozarządowymi na realizację 

zadań publicznych możliwości dokonywania przesunięć wydatków między 

pozycjami 

5) Informacja na stronie www, BIP oraz na tablicy ogłoszeń o zawarciu umów 
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na realizację zadań publicznych wraz z podaniem informacji o szczegółach 

zadania (termin, miejsce, grupa docelowa) 

System monitoringu i 

kontroli 

1)   Zastosowanie wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego 

2)   Publikowanie przez organizacje pozarządowe informacji, raportów 

z realizacji zadań publicznych 

V.   WSKAŹNIKI REALIZACJI STANDARDÓW 

W procedurze standaryzacji realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych 

ustala się następujące wskaźniki, określane w cyklach rocznych: 

1. Ilość oraz wartość dotacji na powierzenie/wsparcie zadań publicznych wg ustalonych 

standardów, w tym w ramach otwartego konkursu ofert, trybu pozakonkursowego, własnej 

inicjatywy, inicjatywy lokalnej 

2. Ilość zadań zlecanych oraz wartość dotacji udzielonych z pominięciem otwartego konkursu 

ofert w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej i awarii technicznej 

3. Ilość podpisanych umów wieloletnich 

4. Ilość zadań zlecanych oraz wartość dotacji udzielonych w trybie innym niż tryb określony 

w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

5. Liczba członków Komisji wybranych w ramienia organizacji wg ustalonych zasad/standardów 

6. Ilość otwartych konkursów ofert ogłoszonych zgodnie z procedurami precyzujące: zasady 

wyboru Komisji Konkursowych, warunki składania ofert wspólnych oraz kryteria wyboru 

ofert. 


