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WSTĘP 

Niniejszy dokument przybliża zasady 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 niefinansowych. 

Przedmiotowe procedury zostały opracowane przez przedstawicieli Powiatu Świdnickiego oraz 

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”.   

W celu skutecznego wykorzystania zróżnicowanych  narzędzi w ramach współpracy 

niefinansowej  należy wykorzystać zasady współpracy międzysektorowej, określone w Ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. , a w szczególności 

zasad: jawności, efektywności, partnerstwa, suwerenności stron, subsydialności, uczciwej 

konkurencji. Wszystkie te zasady wpływają na określenie warunków do wzajemnej, partnerskiej 

współpracy.   

Zasada jawności  zakłada, że w ramach współpracy niefinansowej podejmowane czynności 

powinny być przejrzyste i jawne dla każdej ze stron, a także dla innych, potencjalnych podmiotów 

zainteresowanych współpracą. Pomaga to w zbudowaniu zaufania do siebie, niezbędnego, aby 

współpraca przebiegała pomyślnie. Samorząd terytorialny powinien  tworzyć procedury współpracy 

i informować zarówno o nich, jak również o postępie prac związanych z realizacją zadań. 

Współpraca niefinansowa powinna dotyczyć na takich samych zasadach, wszystkich uczestników 

zadania. 
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Zasada subsydiarności generuje rozwiązanie problemu przez określoną grupę mieszkańców. 

Samorząd  powinien mieć znaczenie pomocnicze, wspierające, a tam  gdzie nie jest to konieczne 

powinien pozwolić działać społeczeństwu obywatelskiemu. 

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. 

Zasada partnerstwa mówi o  konieczności wspólnego opracowywania i realizowania polityk 

publicznych przez  organizacje III sektora oraz instytucje publiczne, a w szczególności samorząd 

terytorialny. Organizacje pozarządowe i samorząd są naturalnymi partnerami przy opracowywaniu 

długofalowych planów działania i strategii. Wspólna praca przy identyfikowaniu problemów 

i  ustalaniu standardów realizacji zadań publicznych jest naturalnym elementem współdziałania. 

Zasada efektywności oznacza, że wybór najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków 

publicznych oznacza osiągnięcie jak najwięcej korzyści ponosząc przy tym jak najmniej sił 

i środków.  Realizując zasadę efektywności należy brać pod uwagę nie tylko jakość i  koszt 

realizacji  ale również skuteczność osiągnięcia założonych celów. Dlatego wymaga to współpracy 

wszystkich partnerów. 

Zasada uczciwej konkurencji oznacza, że wszystkie organizacje pozarządowe powinny mieć 

równy dostęp do zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także do 

różnych form współpracy, do których zaliczymy także objęcie danego wydarzenia patronatem, czy 

możliwość korzystania z lokalu publicznego na preferencyjnych warunkach. Określenie procedury, 

którą powinna spełnić organizacja pozwala na ustalenie jasnych zasad współpracy. Najlepiej jest, 

gdy procedury zostaną określone przez obie strony, co w znaczny sposób ułatwia współpracę oraz 

wyeliminuje potencjalny konflikt interesów. 
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Obszary Współpracy JST i NGO: 

Obszar I.   Współpraca samorządu i organizacji NGO przy diagnozowaniu problemów 

Obszar II.  Wzajemne informowanie samorządu i organizacji NGO o planach, zamierzeniach 

i kierunkach działań 

Obszar III. Współtworzenie strategii i programów realizacji polityk oraz rozwiązań 

instytucjonalnych 

Obszar IV.  Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji tych 

przedsięwzięć 

Obszar V.  Współpraca samorządu i organizacji NGO przy wdrażaniu polityk publicznych  

Obszar VI.  Uczestnictwo organizacji NGO w ocenie realizacji polityk i programów  

W ramach  współpracy niefinansowej w realizacji zadań publicznych można wyróżnić następujące 

formy: 

1. Współpracę w zakresie merytorycznym. 

2. Udostępnianie zasobów rzeczowych 

3. Korzystanie z narzędzi promocji 

 

Merytoryczna (pozafinansowa) działalność w sferze zadań publicznych Powiatu Świdnickiego 

w Świdniku 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 organizacji może mieć bardzo wiele form.  

Jest to między innymi:  

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 
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 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

 konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery pożytku publicznego z radą 

pożytku publicznego, 

 tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się z przedstawicieli 

sektora pozarządowego i administracji publicznej. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że obok wymienionych w ustawie przykładów, wypracowano szereg 

innych możliwości współpracy z sektorem pozarządowym.  

Są to między innymi: 

 doradztwo w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków; 

 udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z innych 

źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji; 

 opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej – 

udzielanie rekomendacji; 

 wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

organizacjom pożytku publicznego; 

 organizacja wspólnych konferencji i seminariów; 

 wspólne rozpoznawanie potrzeb i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych 

potrzeb; 

 wzajemne wykorzystywanie wiedzy profesjonalistów pracujących w samorządzie powiatowym 

i organizacjach; 

 prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne; 

 udostępnianie wykazu organizacji pozarządowych na stronach internetowych powiatu; 

 inicjowanie lub organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych 

w sferze zadań publicznych, poszerzających umiejętności zarządzania organizacją; 
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 działalność informacyjna w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń i publikacji dla 

organizacji pozarządowych; 

 popularyzacja działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych administracji 

publicznej; 

 pomoc organizacjom w nawiązywaniu współpracy z mediami; 

 pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej; 

 udostępnianie rzeczowych i kadrowych zasobów samorządu; 

 udostępnianie infrastruktury promocyjnej samorządu: strona internetowa, foldery, biuletyny, 

tablica ogłoszeń, mailing, materiały prasowe; 

 korzystanie z sieci kontaktów samorządu  (w mediach, we własnych jednostkach organiza-

cyjnych samorządu, w innych samorządach); 

 obejmowania patronatami realizacje zadań publicznych; 

 funkcjonowanie wspólnych zespołów koordynujących i monitorujących realizację zadań 

publicznych w danej sferze publicznej (np.: komisje konkursowe, zespoły branżowe,  komitety 

sterujące). 

 

Informowanie 

Każda współpraca rozpoczyna się od wymiany informacji. Nie tylko administracja ma obowiązek 

przekazywania informacji organizacjom pozarządowym, ale przepływ informacji powinien 

następować również w drugą stronę. 

Można to ustalić dowolnie – w zależności od lokalnych potrzeb i warunków: można wykorzystać 

stronę internetową urzędu, powołać w urzędzie specjalną komórkę, która będzie organizowała 

kontakty z sektorem pozarządowym, organizowanie targów organizacji pozarządowych itp. 

Elementem systemu wymiany informacji mogą być również rady działalności pożytku publicznego. 

Ustawa przewiduje możliwość powołania takich rad na szczeblu lokalnym w powiatach i gminach 

(art. 41 e, ust 1). Członkami takich rad są oczywiście przedstawiciele sektora pozarządowego. 
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Drugą część rady tworzą przedstawiciele władz publicznych. Na poziomie powiatu przedstawiciele 

rady są delegowane przez zarząd powiatu. 

Konsultowanie 

Konsultowanie projektów aktów prawnych to znacznie więcej niż tylko proste informowanie się 

o swoich zamierzeniach. Konsultowane powinny być zarówno projekty ustaw i rozporządzeń 

przygotowywane przez ministrów, ale również uchwał organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Organy administracji, przygotowując akty prawne, powinny konsultować je ze środowiskiem 

organizacji pozarządowych, jeśli zakres tych aktów dotyczy sfery działalności statutowej 

organizacji. Jest to jedna z form współpracy wskazana wprost w przepisach Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 5 ust 2 pkt 3). Konsultacja to nie tylko umożliwienie 

zapoznania się z projektem, ale także otwartość na wyrażenie przez organizacje opinii i gotowość 

do ich uwzględnia lub poinformowania dlaczego uwzględnione nie zostały. 

  

Ponadto ustawa, obok konsultowania aktów prawnych z poszczególnymi organizacjami (co może 

być trudne technicznie), wskazała na możliwość konsultowania uchwał z reprezentacją sektora 

pozarządowego. Przepis art. 5 ust 2 pkt 3 mówi o konsultowaniu projektów aktów normatywnych 

z działającą na terenie danego samorządu radą działalności pożytku publicznego. Konsultacja taka 

miałaby dotyczyć sfery pożytku publicznego – czyli zakresu zadań publicznych określonych 

w art. 4 ustawy. Nowelizacja ustawy wprowadziła nowy obowiązek dotyczący konsultacji. Organ 

stanowiący (sejmik, rada) musi w drodze uchwały określić, w jaki sposób akty prawa miejscowego 

będą konsultowane z organizacjami lub z działającą na danym obszarze radą działalności pożytku 

publicznego (art. 5 ust 5). Zasady te mogą być przyjęte odrębną uchwałą, jednak nie ma 

przeciwwskazań, by znalazły się one w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

uchwalanym przez tę samą radę. 



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 

 

 

Szczególnie istotne jest konsultowanie z organizacjami rocznych i wieloletnich programów 

współpracy. Obok omówionych wyżej zapisów dotyczących konsultacji, ustawa wprost nakazuje, 

by program był uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi (art. 5a ust 1). 

Ponadto wymaga by informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji była 

umieszczona w treści programu (art. 5a ust 4 pkt 10). 

Tworzenie zespołów 

Wspólne zespoły doradcze i inicjatywne, składające się z przedstawicieli sektora pozarządowego 

i administracji publicznej to sposób na bardziej usystematyzowaną, zinstytucjonalizowaną 

współpracę. 

Szczególnym rodzajem takiego zespołu doradczego jest rada działalności pożytku publicznego. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje powołanie Rady 

Działalności Pożytku Publicznego przy Zarządzie powiatu (art. 41e ust. 2); 

Rady pożytku publicznego mają charakter konsultacyjny i opiniodawczy. Innymi ciałami 

o podobnym charakterze są komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach. 

Powołanie takiej komisji jest obligatoryjne (art. 15 ust 2a), a w skład komisji konkursowej wchodzą 

przedstawiciele organu, który ogłosił konkurs oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. 

W przypadku władz samorządowych tryb powoływania i zasady działania tych komisji określa się 

w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi (art. 5a ust 4 pkt 11). 

Ustawa pozwala także na tworzenie innych wspólnych zespołów, także takich, które oprócz 

opiniowania i doradzania będą miały możliwość wypracowywania i proponowania określonych 

rozwiązań. Na poziomie samorządu tego typu zespoły powoływał będzie przede wszystkim Zarząd, 

jednak utworzenie takiego zespołu może być również przewidziane w uchwale Rady Powiatu np. 

w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że tego typu zespoły sprawdzają się w tworzeniu 

branżowych rozwiązań. Może to być na przykład wspólny zespół zajmujący się kwestiami 

seniorów. W skład zespołu wchodzą z jednej strony przedstawiciele organu, który go powołał – 

pracownicy urzędu lub jednostek organizacyjnych. Z drugiej strony członkami zespołu są osoby 

wyznaczone przez ten sam organ spośród organizacji pozarządowych lub wybrane przez 

organizacje trzeciego sektora. Członków zespołu powołuje organ uchwałą lub zarządzeniem, 

określając jednocześnie zadania zespołu, a także tryb jego pracy.  

Roczny i wieloletni program współpracy 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje obowiązek uchwalenia 

przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (np. radę gminy, powiatu, sejmik 

województwa) rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przewiduje także 

możliwość uchwalania wieloletnich programów współpracy (art. 5a ust. 2), przy czym ustawa nie 

określa, ile lat mogą obowiązywać wieloletnie programy uchwalane przez samorząd. Zwyczajowo 

przyjmuje się, że są to okresy do 5 lat. Taka cezura czasowa została określona wobec programów 

współpracy uchwalanych przez administrację rządową, które mogą być przyjmowane na okres od 

roku do 5 lat (art. 5b ust 1). 

Przepisy wymagają by program przed uchwaleniem był konsultowany z organizacjami 

pozarządowymi. Informacja o przebiegu konsultacji musi się znajdować w uchwalonym programie. 

Najlepiej zaś, by program powstawał w ścisłej współpracy z sektorem pozarządowym. Minimalny 

zakres, który powinien zawierać program współpracy określono w ustawie (art. 5a ust 4). 

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego  i organizacji pozarządowych w zakresie 

tworzenia polityk publicznych 

 Politykę publiczną rozumiemy jako sumę systemowych i porządkowych działań, które 

podejmowane są dla rozwiązywania najważniejszych problemów, które dotykają mieszkańców 

lokalnych społeczności.  
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 Obejmuje ona trzy kluczowe sfery  

- koncepcje rozwiązań problemów,  

- działania publiczne (ich produkty),  

- rezultaty tych działań (wpływ działań na dobrostan obywateli). 

Organizacje pozarządowe powinny zostać zaangażowane w proces tworzenia planów, programów 

i strategii zaspokajania potrzeb obywateli i rozwiązywania problemów społecznych na jak 

najwcześniejszym etapie (diagnozowania potrzeb społecznych, inicjowania tworzenia konkretnych 

polityk) z dwóch powodów:  

1. zwiększa to szansę na przygotowanie takich polityk lokalnych, które będą bardziej adekwatne do 

potrzeb i problemów różnych grup mieszkańców,  

2. polityki tworzone w partnerstwie pobudzają zainteresowanie społeczności współudziałem w ich 

planowaniu i realizacji.  

 

Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności 

 Przez infrastrukturę rozumiemy ogół lokalnie ukształtowanych czynników wpływających na 

funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz na współpracę pomiędzy sektorem 

samorządowym a sektorem pozarządowym. 

 Czynniki te w poważnej mierze stymulowane są przez działania samorządu (administracji).  

 W tej płaszczyźnie mieszczą się zarówno instytucje działające na rzecz organizacji 

pozarządowych, dotyczące ich prawo miejscowe, jak i relacje oraz wzorce postępowań 

występujące w danej jednostce samorządu. 

Obszary infrastruktury współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności obejmuje: 

Obszar I.  System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych 

Obszar II.  Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych 

Obszar III. Partnerstwo lokalne 
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System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych: 

 opracowanie i wdrożenie systemu oferującego różnorodnym podmiotom wsparcie 

dostosowane do ich specyficznych potrzeb, możliwości, a przede wszystkim do celów 

działania, 

 system ma wspierać działania już istniejących organizacji i nieformalnych, oddolnych 

inicjatyw mieszkańców, a także stwarzać warunki do zawiązywania się organizacji 

pozarządowych  i inicjatyw. 

System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych obejmuje: 

a) wsparcie instytucjonalne: 

 jawne procedury udostępniania lokali samorządowych; 

 jawne procedury korzystanie z infrastruktury samorządu terytorialnego i jego jednostek; 

 procedurę przekazywanie w zarząd lub sprzedaż nieruchomości niezbędnych do realizacji 

zadań publicznych. 

b)  wsparcie szkoleniowo – doradcze w zakresie rozwoju organizacji i inicjatyw obywatelskich: 

  program wsparcia merytorycznego organizacji pozarządowych w realizacji zadań 

publicznych (realizacja zdania 33 z art. 4 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie); 

  procedura świadczenia usług doradczych i szkoleniowych;  

  pomoc szkoleniowo-doradcza przy powstawaniu nowych podmiotów; 

  szkolenie liderów; 

  wspieranie wolontariatu; 

  wsparcie w pozyskiwaniu środków (np. pomoc przy pisaniu projektów, zorganizowaniu 

zbiórki publicznej itp.) 

c) wsparcie informacyjno-promocyjne: 
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  procedura wsparcia przez samorząd kampanii informacyjno-promocyjnych organizacji 

pozarządowych i inicjatyw obywatelskich z wykorzystaniem narzędzi będących w 

dyspozycji samorządu (portal, materiały promocyjne); 

  program wspierania powstawania nowych organizacji pozarządowych; 

  program wspierania wolontariatu i aktywności obywatelskiej; 

  organizacja regularnych spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych i inicjatyw 

obywatelskich; 

  program wspierania współpracy organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich ze 

środowiskiem biznesu; 

  zasady wymiany informacji pomiędzy samorządami i organizacjami pozarządowymi o 

podejmowanych działaniach; 

  kampanie promujące aktywność obywateli. 

 

Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych 

 Zintegrowane środowisko lokalnych organizacji pozarządowych okazuje się bardziej 

pożądanym partnerem samorządu, ponieważ efektywniej i skuteczniej wpływa na kształt 

polityk publicznych oraz realizację powierzonych zadań i usług, a także staje się 

rzecznikiem grup organizacji w relacjach z samorządem 

- prowadzenie ogólnodostępnej bazy danych o zarejestrowanych organizacjach pozarządowych 

zawierającej dane teleadresowe i o prowadzonej działalności; 

- organizację spotkań, szkoleń i warsztatów problemowych (np. kultura, edukacja, pomoc socjalna, 

sport, ochrona zdrowia, równość szans i przeciwdziałanie dyskryminacji) i wykorzystywanie ich 

jako formy działań integracyjnych i płaszczyzny wymiany doświadczeń czy okazji nawiązania 

partnerstw i współpracy; 

- organizację spotkań nieformalnych (np. bali, koncertów, pikników organizacji pozarządowych), 

których jednym z celów jest również integracja sektora; 
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- tworzenie tematycznych grup problemowych, także z wykorzystaniem komunikacji internetowej 

(fora, grupy dyskusyjne), które będą wypowiadać się na temat określonego problemu  

- podejmowanie wspólnych działań promocyjnych przez grupy organizacji pozarządowych (np. 

wspólne stoisko informacyjno-promocyjne eksponowane podczas wydarzeń publicznych: festynów, 

targów, festiwali); 

- dofinansowywanie i/lub organizacja przez samorząd udziału przedstawicieli lokalnego sektora 

pozarządowego w ważnych wydarzeniach (np. ogólnopolskie, regionalne fora inicjatyw 

pozarządowych, ważne konferencje, seminaria, targi itp.); 

- udostępnienie przez samorząd kanałów informacyjnych (strony internetowej, bezpłatnego 

informatora miejskiego, konferencji prasowych) do promocji lokalnych organizacji pozarządowych; 

- organizacja plenarnych (tj. skierowanych do wszystkich organizacji) spotkań organizacji 

pozarządowych (stwarzanie płaszczyzn wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń w sektorze 

pozarządowym); 

- powoływanie rad działalności pożytku publicznego. 

Partnerstwo lokalne 

 Fundamentem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, a także innymi 

podmiotami lokalnymi (np. przedsiębiorcami) w zakresie polityk i zadań publicznych jest 

partnerstwo lokalne – łączenie zasobów, wiedzy, doświadczenia, współudział, współdecydowanie 

i współodpowiedzialność za kondycję wspólnoty lokalnej.  

Podstawowe zasady partnerstwa lokalnego: 

 współpraca przy realizacji konkretnych projektów na rzecz realizacji zadań publicznych (tzw. 

partnerstwa projektowe) 
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 współpraca,  zgodnie z zasadą efektywności - ma doprowadzić do efektywnego 

wykorzystywania  zasobów  osobowych i rzeczowych partnerów tworząc efekt synergii 

 jawne, zapewniające konkurencję zasady realizacji zadań publicznych i związane z  tym 

procedury. 

 

Patronat 

Organizacja pozarządowa ma możliwość zwrócenia się do kierownictwa urzędu/ Członków 

Zarządu Powiatu o objecie patronatem organizowanego przez siebie wydarzenia. Prośba taka 

powinna mieć formę pisemną i powinna zawierać: 

1. Dokładne informacje o wydarzeniu, jego celach i adresatach oraz szczegółowym 

harmonogramie 

2. Informacje o organizatorach, podmiotach wspierających oraz innych patronatów 

3. Informacje o akcji promocyjnej wydarzenia 

4. Dokładna informacja na temat gości uczestniczących w wydarzeniu, zwłaszcza w przypadku 

uczestnictwa przedstawicieli biznesu i polityk 

5. Korzyści promocyjne dla Powiatu wynikające z objęcia  patronatem przedsięwzięcia 

6. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

7. Imię, nazwisko, dokładne dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji 

przedsięwzięcia wraz z jej funkcją, własnoręczny podpis.  
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ZASADY I STANDARDY DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY NIEFINANSOWEJ  

Narzędzie Procedura 

1. Udostępnianie zasobów samorządu do 

realizacji zadania publicznego.  

Procedura wykorzystania mienia 

komunalnego będącego w dyspozycji 

samorządu i jego jednostek 

organizacyjnych, np. korzystanie ze sprzętu, 

przestrzeni publicznej, obiektów.  

 

 

2. Udostępnianie infrastruktury promocyjnej 

w realizacji zadań publicznych. 

 

  

Zasady umieszczania informacji o 

działaniach organizacji na stronach 

samorządów.  

3. Wykorzystywanie sieci kontaktów 

samorządu:  

a) patronaty,  

b) współpraca z mediami,  

c) współpraca z partnerami samorządu,  

d) współpraca z jednostkami  

 

 

Procedura udzielania patronatów.  

Zasady włączania organizacji 

pozarządowych we współpracę z partnerami 

samorządu, np. gminami miastami 

partnerskimi.  

4. Pomoc merytoryczna (informacja, 

doradztwo, szkolenia) jednostki samorządu 

w trakcie realizacji zadania publicznego.  

Spotkania informacyjne w zakresie 

rozliczania zadania publicznego.  

Spotkania informacyjne - szkoleniowe 

dotyczące zapewniania równych szans w 

zakresie realizacji zadania publicznego.  

Zasady włączania pracowników 
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samorządowych do realizacji zadania 

publicznego przez organizacje 

pozarządowe. 

 

  

5. Wspólne zespoły koordynujące 

monitorujące realizację zadań publicznych 

w danej sferze publicznej, np.:  

– komisje konkursowe,  

– komitety sterujące.  

Zespoły tematyczne dla danego zadania 

publicznego.  

Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w 

zespołach.  

Reprezentacja grup mniejszościowych i 

zagrożonych dyskryminacją w zespołach.  

Kalendarz działań w zakresie realizacji 

zadań publicznych.  
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Ogólne standardy współpracy niefinansowej (bazowe)  

 

Aspekt komunikacyjny  

1. NGO i JST wzajemnie informują się o planowanych kierunkach działań. 

2. Akty prawne są konsultowane z NGO.  

3. Istnieje katalog form współpracy i możliwości włączania organizacji pozarządowych we 

współpracę samorządu np. z miastami partnerskimi. 

4. Działania organizacji pozarządowych są umieszczanie na stronach samorządu. 

5. Organizacja aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych, w tym wieloletniego programu 

współpracy. 

6. Organizacja uczestniczy w opracowaniu strategii lokalnych i polityk publicznych przekazując 

uwagi do opracowywanych dokumentów. 

7. Przebieg konsultacji jest dokumentowany, a jego wyniki są upublicznianie.  

 

Aspekt organizacyjny  

1. Funkcjonują wspólne zespoły tematyczne dla realizacji zadania publicznego uwzględniające 

równość udziału zainteresowanych stron, kobiet i mężczyzn, itp. 

2. Istnieje jednolita procedura wykorzystania mienia publicznego będącego w dyspozycji 

samorządu. 

3. Istnieje procedura udzielania patronatów. 

4. Odbywają się cykliczne spotkania pracowników organizacji i samorządu w celu dzielenia się 

wiedzą i doświadczeniami – publikowanie materiałów pokonferencyjnych. 

5. Istnieje zespół doradczy przy JST z udziałem przedstawicieli NGO. 

6. Zaleca się informowanie interesariuszy danej organizacji w zakresie prowadzonych działań, co 

najmniej poprzez upublicznienie informacji na swojej stronie internetowej. 

7. Pożądanym jest udział organizacji w pracach zespołów grup roboczych ds. obszaru w którym 

organizacja prowadzi wiodącą działalność. 
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8. Zaleca się realizację przez organizację działań w partnerstwie z innymi organizacjami 

prowadzącymi. 

 

Aspekt wspierania NGO  

1. Lokale są przekazywanie lub użyczane NGO na preferencyjnych warunkach. 

2. Wspieranie rozwoju NGO poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy. 

3. Udostępniona jest infrastruktura publiczna służąca celom edukacyjnym i rozwijaniu współpracy, 

a zasady jej korzystania są określone. 

4. NGO użytkujące infrastrukturę publiczną ponoszą nakłady inwestycyjne zapewniające 

utrzymanie infrastruktury w stanie technicznym i wizualnym nie gorszym niż na dzień 

rozpoczęcia użytkowania infrastruktury. 
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WSKAŹNIKI REALIZACJI WSPÓŁPRACY NIEFINANSOWEJ  

1. Liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych z organizacjami pozarządowymi 

2. Liczba wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, złożonych z przedstawicieli 

samorządu i NGO 

3. Liczba organizacji biorących udział w konsultacjach oraz zespołach roboczych  

i inicjatywnych 

4. Liczba udzielonych porad dla organizacji pozarządowych 

5. Liczba akcji promujących przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego 

6. Liczba informacji umieszczonych na stronie internetowej powiatu dotyczących 

funkcjonowania NGO 

7. Liczba informacji umieszczonych na stronie internetowej powiatu przeznaczonych dla NGO 

w zakresie m.in. szkoleń, doradztwa, partnerstw 

8. Liczba wydanych organizacjom pozarządowych materiałów promujących powiat  

9. Liczba patronatów nad wydarzeniami organizowanymi przez NGO 

10. Liczba/ilość zasobów samorządu udostępnianych organizacjom pozarządowym 

11. Liczba partnerstw, w tym: 

11.1. Partnerstw projektowych 

11.2. Partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 

11.3. Liczba inicjatyw, kampanii skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych 

promujących aktywność społeczną i obywatelską 

 


