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Rekomendacje do Programu współpracy  z organizacjami 

pozarządowymi w Powiecie Myślenickim 

 
 

 

 

 

 

Myślenice 2013r.  

 

Rekomendacje zostały wypracowane przez uczestników i uczestniczki Akademii Rzecznictwa – przedstawicieli  organizacji pozarządowych z 

terenu powiatu myślenickiego, uczestniczących w projekcie „Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu 
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Myślenickiego” realizowanego przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS we współpracy ze Starostwem Powiatowym w 

Myślenicach. Projekt został zrealizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu  współpracy  z nowymi krajami Unii 
Europejskiej. 
Postulaty zostały sformułowane w dwóch  obszarach współpracy: finansowej i pozafinansowej. Rekomendacje zawierają zarówno postulowane 

rozwiązania jak również analizę zobowiązań i potencjalnych korzyści leżących po obu stronach współpracy- samorządu powiatowego oraz 

organizacji pozarządowych   

 

FORMY WSPÓŁPRACY POZAFINANSOWEJ  

OBSZAR:  OBUSTRONNA WYMIANA INFORMACJI I WZAJEMNA PROMOCJA DZIAŁAŃ 
 PROPONOWANE ROZWIĄZANIA: 

 aktualna lista mejlingowa organizacji (w tym osób uczestniczących w spotkaniach) oraz teleadresowa (sprzężenie bazy organizacji z bazą 

teleadresową) -> bieżąca wysyłka informacji za pośrednictwem e-mail 

 regularne spotkania samorządu z organizacjami  (dostosowanie godzin spotkania do możliwości organizacji – bliżej popołudnia godz  13- 

14)  

   sporządzanie sprawozdań ze spotkań i wysyłanie ich do organizacji, w tym osób uczestniczących w spotkaniach, oraz zamieszczanie na 

stronie ww  

  rozbudowanie  zakładki dla organizacji na stronie ww informującej o formach współpracy pozafinansowej (konkrety) z instrukcją jak z 

nich można skorzystać (np. jak dodać organizację do bazy?) 

  przesyłanie przez organizacje informacji o realizowanych działaniach adresowanych  do mieszkańców (finansowanych i nie 

finansowanych ze środków powiatowych) -> zamieszczanie  informacji o wydarzeniach na portalu edukacyjnym lub w aktualnościach 

strony ww powiatu (informacja: do kogo, w jakim formacie te informacje można przesłać) 

 newsletter na stronie powiatu /portalu edukacyjnym informujący o zamieszczanych informacjach (np. 2 x tygodniu)  

 bieżący kalendarz imprez  (z uwzględnieniem wydarzeń organizowanych przez NGOsy) 

 włączenie do Programu Współpracy  informacji o możliwości dofinansowania imprez promocyjnych, zamieszczenie tej możliwości 

również w zakładce dla NGOs ) 

 wzajemna promocja stron współpracy, organizacje na swoich stronach ww zamieszczają baner portalu edukacyjnego  

 określenie zasad i procedur obejmowania patronatem starosty wydarzeń organizowanych przez NGO 
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 kampania OPP – promocja organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu na stronach Starostwa oraz na stronach gazety 

wykupionych przez Powiat 

 promocja poszczególnych organizacji pozarządowych na konferencjach prasowych samorządu 

 wspólne wydarzenia promocyjne (Dzień NGOs, udział NGOs w Dniach Zdrowia, w Dniach Powiatu)  

 zakup  rękodzieła, wytworów artystycznych  przygotowanych przez członków, podopiecznych organizacji w charakterze  „prezentów”  

samorządowych  

 lepsze wykorzystanie gablot znajdujących się w urzędzie  (i ścian) do promocji  organizacji 

 ciągłość „osobowa” współpracy starostwa z NGOsami (wskazanie osoby odpowiadającej za całość) 

 wypracowanie zasad współpracy i wymiany informacji między NGOs a Radą Powiatu  

Inne postulaty do  samodzielnego „zagospodarowania” przez organizacje: 

 stworzenie forum organizacji pozarządowych w powiecie ( wskazanie pełnomocników organizacji do współpracy) 

 forum internetowe – wymiana informacji i doświadczeń organizacji (na portalu miasto- info  

 

SAMORZĄD POWIATOWY  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

ZOBOWIĄZANIA 

 dodatkowa praca związana z przygotowaniem 

informacji , kontaktem z organizacjami  (czas pracy) 

 konsekwencja w podejmowanych działaniach, 

terminowość 

 konieczność uzupełnienia strony ww wprowadzenia 

nowych narzędzi  

 dodatkowa praca związana z przygotowaniem informacji , 

kontaktem z samorządem  (czas pracy) 

 konsekwencja w podejmowanych działaniach, terminowość 

przesyłania informacji, rzetelność  

 zamieszczenia na stronach ww banerów samorządowych  

 

KORZYŚCI 

 lepszy przepływ informacji, bardziej skuteczne informowanie mieszkańców o działaniach sam/organizacji 

 lepsza promocja działań samorządu/organizacji (zwiększenie zasięgu oddziaływania)  

 bardziej efektywna realizacja zadań własnych powiatu/ zadań statutowych organizacji 

 rozwój współpracy, partnerstwa  
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 OBSZAR: KONSUTLACJE SPOŁECZNE 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA: 

 zaprosić do  współpracy szeroką reprezentację środowisk związanych z danym tematem konsultacji (mieszkańców, urzędników 

tematycznych, przedst.  instytucji i organizacji,  ekspertów) 

 aktywizująca formuła konsultacji społecznych np.  

o sondaż opinii wśród mieszkańców, ankieta internetowa 

o spotkania konsultacyjne 

o elementy konsultacji podczas innych wydarzeń np. Dni Zdrowia 

o informacje prasowe, biuletyny 

 ciała dialogu społecznego 

o komisje branżowe, tematyczne 

o zespoły doradcze 

o Powiatowa Rada Pożytku Publicznego   

 Bieżąca współpraca z tematycznymi komisjami radnych  

 Czas trwania konsultacji , uwzględniający realne możliwości organizacji  

 Informacja zwrotna dotycząca wyników konsultacji, precyzująca przyjęcie lub odrzucenie uwag wraz z uzasadnieniem 

Należy przejrzeć uchwałę o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi pod kątem powyższych rozwiązań, organizacje 

zadeklarowały się do  przygotowania uzasadnienia do zmiany terminów konsultacji! 

 

SAMORZĄD POWIATOWY  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

ZOBOWIĄZANIA 

 Konieczność szerokiego dotarcia z informacją do jak 

największej grupy odbiorców (czas pracy)  

 Obecność osób decyzyjnych w procesie konsultacyjnym 

 Aktywizująca formuła konsultacji  wymaga czasu a 

 Udział w konsultacjach!!!  

 Mobilizacja mieszkańców i innych organizacji (pomoc)  

 Dbanie o standardy (terminowość, wysoka jakość uwag) 
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niekiedy i pieniędzy  

 Włączenie do dyskusji ekspertów, niekiedy wymaga to 

dodatkowych środków finansowych  

KORZYŚCI 

 Możliwość wykorzystania wiedzy, doświadczenia,  

potencjału, kreatywności mieszkańców  

 Lepsze rozpoznanie potrzeb i problemów 

 Podzielenie się odpowiedzialnością za podejmowane 

decyzje  

 Poprawne wypełnienie procedur i wymogów uchwały 

 Poprawienie wizerunku –szersze otwarcie na mieszkańców 

 

  Lepsze rozpoznanie potrzeb, przystosowanie zapisów 

dokumentów do rzeczywistości 

 Wpływ na politykę publiczną 

 Stworzenie szansy na komplementarność działań 

 Lepsze planowanie w organizacjach  

 

OBSZAR: WSPARCIE EDUKACYJNE I RZECZOWE  JAKIEGO UDZIELAJĄ SOBIE SAMORZĄD I ORGANIZACJE 

(WZAJEMNE WZMACNIANIE POTENCJAŁU) 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA: 

 Wsparcie eksperckie ze strony pracowników urzędu (np. pomoc księgowej, prawnika) 

 Organizowanie szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które mogą być prowadzone przez pracowników 

urzędu lub zlecana np. w formie zadania wyspecjalizowanej organizacji pozarządowej 

 Wspieranie przez członków i wolontariuszy organizacji zadań realizowanych przez samorząd, np. dodatkowe „ręce do pracy” do pomocy 

przy realizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń, oraz wykorzystanie doświadczenia organizacji w tym zakresie 

 Przekazywanie zamortyzowanego sprzętu lokalnym organizacjom pozarządowym 

  Inwentaryzacja zasobów lokalowych i sprzętowych, które można udostępnić NGO oraz określenie czytelnych zasad korzystania z tych 

zasobów 

 Dostęp do miejsca spotkań i wyposażenia biurowego  

 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA  



 

 

                                                     
 
 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej 

 

 

 rozważenie wykorzystania klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych realizowanych przez powiat oraz wprowadzenie 

preferencji dla organizacji pozarządowych przy zakupie usług poniżej 14 tys. Euro  

 włączenie do Programu Współpracy  informacji o możliwości dofinansowania imprez promocyjnych, zamieszczenie tej możliwości 

również w zakładce dla NGOs ) 

 

Fundusz pożyczkowy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
Samorząd  Organizacje 

korzyści 

 

 Lepsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców dzięki realizowaniu 

przez organizacje pozarządowe dodatkowych projektów do 

których dostęp jest utrudniony ze względu na niekorzystny 

sposób finansowania np. refundacje środków lub systemy 

płatności transzowej (dotacje w ramach LGD, Euroregion 

Tatry, niektóre konkursy w ramach POKL, fundusz 

szwajcarski, fundusz norweski) 

 Możliwość szerszego współrealizowania przez organizacje 

zadań publicznych dotychczas  pokrywanych ze środków 

samorządu poprzez szerszy dostęp organizacji do dodatkowych 

możliwości aplikowania o środki 

 Korzyści dla samorządu wynikające z realizacji dodatkowych 

projektów na terenie powiatu (podatki i opłaty lokalne, 

zwiększenie zatrudnienia, lepsza promocja powiatu itp.)  

 Ograniczenie roszczeniowość organizacji, zachęcenie 

organizacji do szukania dodatkowych źródeł finansowania 

poza środkami będącymi w dyspozycji powiatu 

 

 

 Zapewnienie płynności finansowej 

 Zwiększenie liczby źródeł finansowania organizacji 

 Poszerzenie umiejętności tworzenia i realizacji projektów 

finansowanych ze środków zewnętrznych  

 Zwiększenie możliwości realizacji zadań statutowych 
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zobowiązania 

 

 Konieczność zapewnienia dodatkowych środków finansowych 

w budżecie samorządu 

 Opracowanie regulaminu udzielania pożyczek 

 Zadbanie o transparentność procesu udzielania pożyczek 

(jawne kryteria i zasady, równy dostęp do informacji) 

 

 

 

 Konieczność zabezpieczenia spłaty pożyczki (np. poręcznie 

majątkowe, weksel) 

 Rzetelnie prowadzona księgowość i zapewnienie dostępu do 

wglądu do ksiąg rachunkowych dla podmiotu udzielającego 

pożyczki 

 Dołożenie staranności przy racjonalnym gospodarowanie 

środkami 

 Konieczność spłaty odsetek 

 

fundusz wkładów własnych (dofinansowanie wkładów własnych do projektów  

realizowanych na terenie powiatu ze źródeł zewnętrznych) 
Samorząd  Organizacje 

korzyści 

 

 Lepsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców dzięki realizowaniu 

przez organizacje pozarządowe dodatkowych projektów do 

których dostęp jest utrudniony ze względu na brak środków na 

sfinansowanie wymaganego wkładu własnego  (FIO, dotacje w 

ramach LGD, Euroregion Tatry, fundusz szwajcarski, fundusz 

norweski) 

 Możliwość szerszego współrealizowania przez organizacje 

zadań publicznych dotychczas  pokrywanych ze środków 

samorządu poprzez szerszy dostęp organizacji do dodatkowych 

 

 Zwiększenie liczby źródeł finansowania organizacji 

 Poszerzenie umiejętności tworzenia i realizacji projektów 

finansowanych ze środków zewnętrznych  

 Zwiększenie możliwości realizacji zadań statutowych 
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możliwości aplikowania o środki 

 Korzyści dla samorządu wynikające z realizacji dodatkowych 

projektów na terenie powiatu (podatki i opłaty lokalne, 

zwiększenie zatrudnienia, lepsza promocja powiatu itp.)  

 Ograniczenie roszczeniowość organizacji, zachęcenie 

organizacji do szukania dodatkowych źródeł finansowania 

poza środkami będącymi w dyspozycji powiatu 

 

zobowiązania 

 

 Opracowanie regulaminu konkursu w ramach którego 

dofinansowane będą wkłady własne do projektów (w tym 

kryteria, harmonogram, procedura odwoławcza) 

 Konieczność zapewnienia dodatkowych środków finansowych 

w budżecie samorządu, lub dokonanie przesunięć w ramach 

środków przeznaczanych obecnie na współpracę 

 Zadbanie o transparentność procesu finansowania wkładów 

własnych (jawne kryteria i zasady, równy dostęp do 

informacji) 

 

 

 

 

 Uwzględnianie w składanych wnioskach działań wpisujących 

się w priorytetowe zadania powiatu 

 Poza przygotowaniem oferty  która ma sfinansować wkład 

własny, organizacja powinna udostępnić również projekt  do 

którego chce ten wkład wnieść 

 Organizacja przygotowuje sprawozdanie z realizacji projektu, 

który stanowił wkład własny oraz dodatkowo przekazuje 

sprawozdanie z realizacji projektu do którego otrzymała 

wkład 

 

 

 

Wspólna realizacja projektów partnerskich przez samorząd i organizacje pozarządowe 
Samorząd  Organizacje 

korzyści 
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 Zwiększenie efektywności działań , większa innowacyjność, 

kreatywność działań, efekt synergii -> wykorzystanie 

szerszego wachlarza odmiennych możliwości organizacyjnych 

i prawnych jakie mają samorządy i organizacje  

 Wzrost wzajemnego zaufania, otwartości, sprawdzenie się w 

praktycznej współpracy, przełamanie stereotypów i uprzedzeń 

 Oszczędność środków finansowanych poprzez możliwość 

efektywnego wykorzystania zasobów i potencjału obu stron 

 Podzielenie się odpowiedzialnością i ryzykiem za realizacje 

zadania z organizacją partnerską 

 Możliwość aplikowania w większej ilości konkursów 

(samorząd może być partnerem w konkursach dedykowanych 

NGO a organizacje mogą być partnerem w konkursach 

dedykowanych JST) 

 Możliwość pozyskania premii punktowych wybranych 

konkursach za projekty realizowane w partnerstwie (wartość 

dodana projektu) 

 Samorząd zyskuje wizerunkowo jako instytucja  otwarta na 

dialog i współpracę z organizacjami i mieszkańcami 

 

 Zwiększenie efektywności działań , większa innowacyjność, 

kreatywność działań, efekt synergii -> wykorzystanie 

szerszego wachlarza odmiennych możliwości 

organizacyjnych i prawnych jakie mają samorządy i 

organizacje  

 Wzrost wzajemnego zaufania, otwartości, sprawdzenie się w 

praktycznej współpracy, przełamanie stereotypów i uprzedzeń 

 Oszczędność środków finansowanych poprzez możliwość 

efektywnego wykorzystania zasobów i potencjału obu stron 

 Możliwość aplikowania w większej ilości konkursów 

(samorząd może być partnerem w konkursach dedykowanych 

NGO a organizacje mogą być partnerem w konkursach 

dedykowanych JST) 

 Możliwość pozyskania premii punktowych za projekty 

realizowane w partnerstwie (wartość dodana projektu) 

 Organizacja zyskuje wiarygodność wspiera swoją markę jako 

rzetelny  podmiot który może być partnerem administracji 

publicznej  

zobowiązania 

 

 Opracowanie regulaminu który określi, procedurę wyłaniania 

organizacji jako partnera do wspólnej realizacji projektu 

 Podzielnie się odpowiedzialnością i „władzą” z organizacją z 

którą realizuje projekt (zadanie obligatoryjnie wynikające z 

Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) 

 Zadbanie o transparentność procesu wyłaniania partnerów 

(jawne kryteria i zasady, równy dostęp do informacji) 

 

 Przestrzeganie regulaminu związanego z wyborem organizacji 

do wspólnej realizacji projektu  -> przygotowanie oferty 

współpracy w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez 

samorząd 

 Wzięcie odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie 

 Konieczność ustępstw  w poszukiwaniu kompromisu 
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 Konieczność ustępstw  w poszukiwaniu kompromisu 

 Obie strony powinny czynnie uczestniczyć w tworzeniu 

projektu od jak najwcześniejszego etapu zaczynając od 

wspólnego przygotowania diagnozy)  

 

 Obie strony powinny czynnie uczestniczyć w tworzeniu 

projektu od jak najwcześniejszego etapu zaczynając od 

wspólnego przygotowania diagnozy)  

 

 

 

Wsparcie edukacyjne i rzeczowe jakiego udzielają sobie samorząd i organizacje (wzajemne wzmacnianie potencjału) 
Samorząd  Organizacje 

korzyści 

 

 Efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów 

(możliwość szerszego wykorzystania infrastruktury będącej w 

dyspozycji powiatu i jednostek organizacyjnych, sale, sprzęt 

itp. po godzinach pracy oraz w dyspozycji organizacji 

pozarządowych -> organizacje często posiadają specjalistyczny 

sprzęt zakupiony ze środków dotacji, który mogą użyczać 

samorządowi 

 Wzajemna wymiana doświadczeń -> urzędnicy i 

przedstawiciele NGO mogą się uczyć od siebie nawzajem, 

dzielić się know-how 

 Lepiej przygotowani, kompetentni przedstawiciele NGO, 

mający dostęp do zasobów infrastrukturalnych samorządu 

efektywniej realizują swoje działania, które mieszczą się w 

sferze zadań publicznych samorządu 

 

 

 Lepiej przygotowani, kompetentni przedstawiciele NGO, 

mający dostęp do zasobów infrastrukturalnych samorządu 

efektywniej realizują swoje działania statutowe 

 Wzajemna wymiana doświadczeń -> urzędnicy i 

przedstawiciele NGO mogą się uczyć od siebie nawzajem, 

dzielić się know-how, profesjonalizować swoje dziłania 

 

zobowiązania 
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 Inwentaryzacja zasobów, które można udostępniać 

organizacjom (sale, sprzęt, osoby posiadające specjalistyczną 

wiedzą którą chcą się podzielić z przedstawicielami 

organizacji) 

 Określenie wspólnie z przedstawicielami NGO wzajemnych 

potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji niezbędnych do 

sprawniejszego działania i współpracy 

 Zadbanie o jasne kryteria dostępu do udostępnianych zasobów  

oraz równe traktowanie podmiotów (np. regulamin korzystania 

z lokali i sprzętu) 

 CHĘĆ DO WSPÓŁPRACY, DOBRA WOLA 

 

 Inwentaryzacja zasobów, które można udostępniać 

samorządowi (sprzęt, osoby posiadające specjalistyczną 

wiedzą którą chcą się podzielić z przedstawicielami 

samorządu) oraz określenie własnych potrzeb 

 Określenie wspólnie z przedstawicielami samorządu 

wzajemnych potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji 

niezbędnych do sprawniejszego działania i współpracy 

 CHĘĆ DO WSPÓŁPRACY, DOBRA WOLA 

 

 

 

 

 

 


