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M
inęło, nawet nie wiem kiedy. 

Ale mam poczucie dobrze 

spełnionego obowiązku 

i niezwykłą przyjemność chwalenia 

się efektami naszej wspólnej, ciężkiej 

pracy.

Czym jest nasz PAKT?
PAKT to zestaw 5 kroków, które poma-

gają usprawnić współpracę samorządu 

z organizacjami pozarządowymi. 

Nikt nie ma magicznej różdżki, która 

sprawi, że za jej dotknięciem ludzie 

zaczną się lepiej rozumieć, traktować 

jak partnerzy, a nie przedstawiciele 

wrogich obozów. 

Podstawą PAKTU jest prowadzenie 

otwartego, partnerskiego dialogu 

samorządów z organizacjami pozarzą-

dowymi. Szkolenia, debaty, posiedzenia 

Zespołu Partycypacyjnego, to dziesiątki 

(a może setki?)  „przegadanych” godzin. 

Wszystko po to, żeby lepiej się rozu-

mieć i lepiej razem pracować. Słowo 

„współpraca” oznacza właśnie wspólną 

pracę, opartą na solidnych podsta-

wach, zmierzającą w konkretnym, 

wspólnym celu. Nie ktoś przeciwko 

komuś, a razem. Do tego potrzebne są 

wspólne fundamenty. Tam, gdzie ich 

nie ma, PAKT pomoże je zbudować. 

Tam, gdzie są – umocnić.

Zanim jednak przeczytacie, 
jak stosować PAKT…
Kilka ciekawych spojrzeń na znaczenie 

innowacji we współczesnym świecie, 

pokazanych z różnych perspektyw. 

Przeczytajcie, czym może stać się PAKT 

dla społeczności lokalnych – jakie 

korzyści może wnieść do środowiska. 

Warto dowiedzieć się też, jakie inno-

wacyjne rozwiązania wypracowano 

w Szwajcarii i ile czasu trwało wpro-

wadzenie narzędzi elektronicznych 

do ogólnego stosowania. 

I coś z naszego paktowego 

podwórka – o tym, jak budowaliśmy 

partnerstwo publiczno-społeczne 

w Krośnie Odrzańskim. I ciekawe 

spostrzeżenia uczestniczki projektu 

na proces empowermentu podczas 

wdrażania PAKT-u WSPÓŁPRACY.

Z przyjemnością oddajemy Wam 

podręcznik – wskazówkę, jak korzystać 

z naszych narzędzi w praktyce, czyli 

pięć kroków do udanej współpracy. 

Zacznijcie działać, a na pewno Wam 

się uda. Tak jak nam się udało.

 PAKT 
niejedno ma imię

Przed Wami PAKT WSPÓŁPRACY, taki, jakim go Fundacja wspólnie z gminą Krosno 
Odrzańskie stworzyła. 3 lata pracy, szukania rozwiązań, pójścia na kompromisy, 
pytania innych o zdanie, poddawania się ocenie.
Marzena Słodownik

Efektem zastosowania PAKTU WSPÓŁPRACY jest wieloletni program 
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, wypracowany 
w sposób partycypacyjny. Ma on charakter strategiczny, więc poma-
ga usystematyzować priorytety i wypracować zasady współpracy na 
kolejnych kilka lat. Organizacje będą miały szanse starać się o kontrakty 
kilkuletnie. Urzędnicy już się tego nie obawiają. Tak właśnie stało się 
w Krośnie Odrzańskim. Już wiemy – PAKT działa!
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Z
acznijmy od początku. Po 

jednej stronie stoją urzęd-

nicy, samorządowcy, uzbrojeni 

w skomplikowane i bardzo sztywne 

narzędzia, jakimi są przepisy prawa, 

regulacje wewnętrzne, czy tak zwane 

„zwyczajowo przyjęte” zasady, a także 

„broń najpotężniejszą” - środki fi nan-

sowe i rzeczowe. Po drugiej stronie 

natomiast, czasem w dość chaotycz-

nym i lekko nonszalanckim szyku 

stoją społecznicy, z głowami pełnymi 

pomysłów, nierzadko z luźnymi orga-

nizacyjnie ramami, bez pieniędzy, 

a czasem nawet bez jednolitej i przej-

rzystej wizji członków, co do formy 

i treści działania grupy. Obie strony 

są od siebie zależne. Ta pierwsza 

dlatego, że musi z racji wypełnienia 

obowiązku prawnego współpracować 

z drugą. A ta druga, ponieważ bez 

środków i narzędzi pierwszej, nie-

wiele zwykle może zdziałać. Niestety 

z powodu rozmaitych przeszkód, nie 

zawsze ich działania są zadowalające, 

zwykle dość poprawne, a nazbyt 

często jałowe i fasadowe. Czy jest 

zatem możliwe, aby zarówno jedni, 

jak i drudzy mogli efektywnie, bez 

uszczerbku dla własnych ambicji 

i co najważniejsze - z poczuciem 

dobrze wypełnionej misji, osiągać 

swoje cele? Oczywiście! 

Czy warto zmieniać 
cokolwiek?
Rozwój ludzkości opiera się na pomy-

słach i rozwiązaniach innowacyjnych. 

A wszystko, co nowe i jeszcze „nie-

przepracowane” budzi wiele emocji, 

dyskusji a nawet kontrowersji. Kim 

jednak bylibyśmy, w jakim miejscu 

ewolucji znajdowałaby się nasza 

cywilizacja, gdyby nie nowatorskie 

myśli, gdyby człowiek nie dążył do 

doskonalenia i usprawniania swego 

otoczenia dla podniesienia jakości 

życia, na każdej jego płaszczyźnie? 

Zadowalanie się status quo nigdy 

nie prowadzi do przodu, pozwala 

tylko na dreptanie w miejscu, pielę-

gnowanie i utrwalanie skostniałych 

mechanizmów. Jest to rzecz jasna 

postawa wygodna, bezpieczna, nie 

wymagająca podejmowania wysiłku, 

czy ryzyka. Mówiąc kolokwialnie, to 

takie trochę „odbębnienie” obowiązku, 

bez wysiłku i zaangażowania. Patrząc 

z drugiej strony, to zrozumiałe, że 

każda nowa, a szczególnie ta rewo-

lucyjna myśl, przysparza człowie-

kowi wielu lęków, a nawet uprzedzeń 

i niechęci do podjęcia zmian. Po co 

bowiem zmieniać cokolwiek, skoro 

dotąd było względnie dobrze, nikt 

aż tak głośno nie narzekał i wszyscy 

jakoś pchali swe wózki do przodu? 

Czy jest jakaś alternatywa?

5 kroków do celu
Rozwiązaniem jest PAKT WSPÓŁ-

PRACY, który stanowi wypadkową 

postaw progresywnych, jak i pasyw-

nych, występujących zarówno 

w samorządzie, jak i w NGO. Pod 

tym względem staje się modelem 

iście idealnym, nawet rewolucyjnym, 

bowiem zadowalającym wszystkie 

strony, godzącym je w ich dążeniach 

do własnych celów. I choć wydaje się 

to niemożliwe, przy bliższej analizie 

okazuje się, że tak właśnie jest. W pię-

ciu prostych krokach mechanizm ten 

systematyzuje i usprawnia współ-

pracę, nie zatracając równocześnie 

oryginalności i specyfi ki działania 

zarówno strony samorządowej, jak 

i pozarządowej. Dodatkowo stanowi 

bodziec do lepszej i zadaniowo celnej 

współpracy. 

Krok pierwszy na skutek swej 

bardzo wnikliwej analizy i zbadania 

sytuacji zastanej, pozwala na poznanie 

mocnych i słabych stron jednej i dru-

giej grupy. Już w tym pierwszym eta-

pie społecznicy i samorządowcy mogą 

się sobie przyjrzeć bliżej, szczerze i bez 

jakichkolwiek konsekwencji stwier-

dzić co ich boli, co wymaga poprawy, 

a co jest świetne i czego nie trzeba 

zmieniać. To także moment na lustra-

cję obszarów, w których można razem 

PAKT szansą na rozwój 
lokalnych społeczności
Rozwój ludzkości opiera się na pomysłach i rozwiązaniach innowacyjnych. 
A wszystko, co nowe i jeszcze „nieprzepracowane” budzi wiele emocji, dyskusji, 
a nawet kontrowersji. PAKT WSPÓŁPRACY stanowi bodziec do lepszej i zadaniowo 
celnej współpracy.
Irmina Balcerek

Zrozumiałym jest, że każda 
nowa, a szczególnie rewolucyj-
na myśl, przysparza człowieko-
wi wielu lęków, a nawet uprze-
dzeń i niechęci do podjęcia 
zmian. Po co bowiem zmieniać 
cokolwiek, skoro dotąd było 
względnie dobrze, nikt aż tak 
głośno nie narzekał i wszyscy 
jakoś pchali swe wózki do 
przodu?
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współpracować, wymiana poglądów, 

pomysłów, kreacja wizji i… niekiedy 

bolesna - weryfi kacja marzeń. Być 

może dla wielu to pierwszy moment 

bliższego kontaktu i poznania się. 

Przełamania niewidocznych gołym 

okiem barier, które z oczywistych 

powodów zawsze będą funkcjonowały 

pomiędzy „władzą” a obywatelem. 

Rzetelna diagnoza daje obu stronom 

możliwość przyjęcia wiedzy, podjęcia 

wyzwania w postaci obiektywnej 

oceny dotychczasowych kontak-

tów. Etap ten wymaga dyscypliny 

i dystansu do samego siebie. Nie może 

być tu miejsca dla bałwochwalstwa 

i bicia piany, czy też wzajemnego 

wylewania żalów. Konieczne jest, by 

praca na tym etapie była skrupulatna 

i poskutkowała danymi, które będą 

konieczne w kolejnych fazach. 

Budujmy zaufanie
Kiedy już obie strony wiedzą o sobie 

więcej, znają swoje wymagania, ocze-

kiwania i możliwości, mogą je „prze-

trenować” podczas wspólnych szkoleń 

i warsztatów. Ten etap jest praktyczną 

lekcją, podczas której wypracowuje się 

indywidualne i wspólne patrzenie na 

swoją lokalną rzeczywistość. To także 

idealny moment na dalsze pogłębia-

nie więzi i poznawanie się. Wiadomo 

przecież, że wszystkie uprzedzenia 

i stereotypy wynikają z braku dosta-

tecznej wiedzy na temat drugiej osoby 

czy grupy. Interaktywne i nowatorskie 

szkolenia otwierają drzwi, o których 

istnieniu czasem nawet się nie wie. 

Pozwalają na szukanie i znajdowanie 

wspólnych mianowników. Podsuwają 

rozwiązania, prowokują do dyskusji. 

Wszystkie te elementy są konieczne 

do stworzenia bazy pod współpracę 

i zbudowanie zaufania. Ono bowiem 

odgrywa kluczową rolę w procesie 

współdziałania NGO z JST. 

Wiedza i praktyka zdobyta 

w pierwszych dwóch etapach wyko-

rzystywana jest w trzeciej fazie, którą 

jest partycypacyjne tworzenie wie-

loletniego programu współpracy. 

Wiele samorządów w Polsce, przy-

gotowując wieloletnie programy 

współpracy, tworzy „oderwane od 

rzeczywistości” dokumenty, będące 

zbiorem niezrozumiałych i banalnych 

treści napisanych typowo urzędni-

czym językiem. W myśl zasady „nic 

o nas bez nas”, PAKT zakłada pełną 

partycypację organizacji w przygo-

towaniu tego dokumentu. Pozwala 

to na „uszycie na miarę” programu, 

który przy dobrej woli obu stron, ma 

szansę być zrealizowany w 100%. 

Konsultować i mierzyć efekty
Prawdziwą partycypację społeczną 

zakłada kolejny produkt PAKTU – 

konsultacje społeczne. Ustawodawca 

obliguje JST do konsultowania z orga-

nizacjami pozarządowymi aktów 

prawnych, których obszar regulacji 

pokrywa się z działalnością tychże. 

Idąc dalej, PAKT zakłada, że miesz-

kańcy w drodze partnerskiej dyskusji 

– debaty oksfordzkiej, wymieniają 

swoje poglądy na temat ważnych 

dla nich i kluczowych dla rozwoju 

lokalnej społeczności decyzji podej-

mowanych przez władze samorzą-

dowe. Rozwiązanie to pozwala na 

dostosowanie lokalnych przepisów do 

potrzeb samych mieszkańców, odda-

jąc im głos. Przez wiele samorządów 

konsultacje społeczne sprowadzają się 

do wyłożenia danego projektu aktu 

prawa do wglądu lub dodatkowo do 

wypełnienia ankiety znajdującej się 

w urzędzie. Debata oxfordzka sprawia, 

że w toku dyskusji mogą pojawić się 

zupełnie nowe argumenty lub pro-

pozycje zmian. Rzecz jasna wymaga 

to od samorządu woli i cierpliwości, 

zaangażowania czasowego i organi-

zacyjnego. Wysiłek ten jednak ma 

szansę przynieść ciekawe rozwiązania, 

pogłębia także więź i spaja miesz-

kańców wokół danej idei. Z punktu 

widzenia doktryny, uwydatnia sens 

demokracji lokalnej i społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Ostatnim punktem we wzajemnej 

współpracy jest dokonanie jej oceny. 

Etap trudny i przysparzający proble-

mów organizacyjnych. Konieczny 

jednakże dla uzyskania mierników, 

które pozwolą na wyeliminowanie 

w przyszłości błędów lub sytuacji 

niepożądanych we wzajemnych 

kontaktach. Pozwalający także na 

spojrzenie z dystansem na osiągnię-

cie zakładanych na początku celów, 

bo przeprowadzany przez kilka lat 

z rzędu.

To potencjał Krosna Odrzańskiego widziany z  perspektywy samorządu i  organizacji 

pozarządowych – jedna z  trzech prac diagnostycznych. Całość oplata koło zębate. 

A  w  środku człowiek z  wielkim sercem. Każda społeczność to inny potencjał, inne 

możliwości, inna diagnoza.
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Droga usłana PAKT-em
Zanim ruszy się w drogę, zawsze naj-

pierw trzeba podjąć decyzję, zastano-

wić się, w jakim miejscu chciałbym 

być za 5 lub 10 lat? W jakiej rzeczywi-

stości chciałbym żyć? Co jest dla mnie 

ważne? Co mógłbym zrobić dla innych? 

Podjęcie wyzwania współpracy według 

schematu PAKTU z pewnością nie 

należy do łatwych. Istotne jest jednak, 

aby w swoich działaniach posuwać 

się do przodu i nie stać w miejscu. 

Proponowane przez PAKT rozwiązania 

są szansą na pełne wykorzystanie 

potencjału, który drzemie zarówno 

w ludziach sektora samorządowego, 

jak i NGO. Wymagają jednakże sporego 

nakładu sił organizacyjnych, ale przede 

wszystkim woli. W numerze 6 PAKTU 

WSPÓŁPRACY Katarzyna Kochańska 

pisała o modelowej sklejce, o zabraniu 

z jednego urzędu pani „od organizacji”, 

z drugiego burmistrza z aspiracjami 

i chęcią do działania, z organizacji zaś 

ludzi z zapałem i gotowych do podjęcia 

ciężkiej pracy, aby idea PAKTU mogła 

zadziałać. Konkludując podkreśliła, 

że takich idealnych sklejek próżno 

szukać. Być może jeszcze próżno, bo 

zbyt mało w samorządach pracuje ludzi 

z duszą społecznika. Ostatnie wybory 

samorządowe pokazały, że ludzie chcą 

zmian. Na fotelach burmistrzów, wój-

tów i prezydentów zasiedli aktywiści 

społeczni. W wielu gminach w Polsce 

są to bardzo młodzi ludzie, którzy nie 

boją się wyzwań, niezwykle ambitni, 

niezwiązani politycznie, a społecznie. 

Stanowi to niewątpliwie szansę dla 

idei PAKTU, która ma wyjątkową moż-

liwość zrewolucjonizowania jakości 

współpracy samorządów z organi-

zacjami pozarządowymi. Proces ten 

z pewnością nie będzie porywczy 

i natychmiastowy. Jest jednak realny. 

Rozwiązania PAKT-owe są 
szansą na pełne wykorzysta-
nie potencjału, który drzemie 
zarówno w ludziach sektora 
samorządowego, jak i NGO. 
Wymagają jednakże sporego 
nakładu sił organizacyjnych, 
ale przede wszystkim woli.
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Przyszłość to 

innowacyjne rozwiązania
Dobrym przykładem wprowadzania nowych rozwiązań na arenie międzynarodowej 
jest elektroniczne głosowanie w Szwajcarii. Bo innowacje oraz współpraca Konfede-
racji i kantonów mogą służyć obywatelom. 

Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg

T
echnologie informacyjne 

i komunikacyjne (ICT) odgry-

wają coraz bardziej istotną 

rolę, przenikając niemal każdą dzie-

dzinę funkcjonowania współczesnego 

człowieka i znajdując zastosowanie 

nie tylko w życiu społecznym czy 

gospodarczym, ale i politycznym1. ICT 

są kluczowym elementem w procesie 

globalizacji i informatyzacji, a jedną 

z najbardziej zauważalnych konse-

kwencji dynamicznego ich rozwoju 

jest pojawienie się szeregu pojęć okre-

ślanych przymiotnikiem „elektronicz-

ny(a)” lub słów z przedrostkiem „e-”. 

Nowoczesne technologie tak bardzo 

się rozwinęły i nadal rozwijają, że 

niezaprzeczalnym stało się, iż wpły-

wając na innowacyjność rozwiązań 

wdrażanych w różnych dziedzinach 

funkcjonowania współczesnego czło-

wieka, ICT stanowią o poziomie roz-

woju państw i społeczeństw. 

 E-voting, nowe narzędzie do 
glosowania
Korzyści płynące z zastosowania nowo-

czesnych technologii są odczuwalne 

nie tylko w gospodarce, rozrywce, 

handlu, czy bankowości, ale także 

coraz częściej służą one państwu, 

1 Electronic Democracy, red M. Stein, J. 

Trent, Opladen, Berlin, Toronto 2012; I. 

Horrocks, L. Pratchett, Democracy and 

New Technology, Electronic Democracy: 

Central Th emes and Issues, http://www.

clubofamsterdam.com/contentarticles/

Democracy%20and%20New%20Technology.

pdf, 12.05.2012.

jego instytucjom, a także politykom. 

Współczesne państwa wykorzystują 

ICT w celach informacyjnych i edu-

kacyjnych, a także w celu do uspraw-

niania funkcjonowania organów 

i instytucji publicznych2.

Konfederacja Szwajcarska jest 

przykładem państwa, w którym dzięki 

wykorzystaniu nowoczesnych techno-

logii udało się „usprawnić” procedury 

wyborcze. Dzięki zastosowaniu ICT 

Szwajcarzy przebywający za granicą 

od 9 lutego 2014 r. mają możliwość 

uczestniczenia w organizowanych 

w Szwajcarii tak często referendach 

już nie tylko za pośrednictwem głoso-

wania korespondencyjnego, ale także 

za pośrednictwem e-voting3. 

Głównymi założeniami towarzyszą-

cymi władzom federalnym we wdra-

żaniu tych nowatorskich rozwiązań 

(pomijając znaczną redukcję kosztów) 

było przede wszystkim dostosowanie 

procedur politycznych do rozwoju spo-

łeczeństwa, dodanie nowej, atrakcyjnej 

formy partycypowania oraz możliwe 

zwiększenie frekwencji wyborczej. Po 

skutecznym wprowadzeniu w latach 

90-tych głosowania korespondencyj-

nego (dzięki któremu udział obywateli 

wzrósł o ponad 10%) w związku z coraz 

częściej pojawiającymi się opiniami 

2 R. Grabowski, Wstęp, [w:] Wpływ Internetu 

na ewolucję państwa i prawa, (red.) R. 

Grabowski, Rzeszów 2008, s. 13. 
3 M. Musiał-Karg, Elektroniczne referendum 

w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian 

helweckiej demokracji bezpośredniej, 

Poznań 2012. 

o „zmęczeniu demokracją” w Szwajcarii, 

zaproponowano wyborcom kolejne 

rozwiązania zmierzające do moder-

nizacji procedur głosowania w celu 

uczynienia ich bardziej dostępnymi 

i „przyjaznymi” obywatelom. 

W Konfederacji Szwajcarskiej 
funkcjonują trzy projekty: 
Geneva E-voting System, Zurich 
E-voting System oraz Neuchâtel 
E-voting System. Wszystkie 
oparte są na wykorzystaniu 
e-voting w procesie podej-
mowania decyzji na szczeblu 
lokalnym, kantonalnym 
i federalnym. Projekty, mimo iż 
wdrożone w jednym państwie, 
różnią się od siebie, uwzględ-
niając w nieco innym zakresie 
wykorzystanie nowoczesnych 
technologii (systemy Zurychu 
i Genewy umożliwiają wyłącz-
nie głosowanie, natomiast 
projekt Neuchâtel stanowi 
rozbudowaną platformę 
usług administracyjnych). 
Cechą wspólną szwajcarskich 
systemów jest to, że głosowa-
nie możliwe jest za pośred-
nictwem Internetu (warto 
nadmienić, iż Zurych E-voting 
System w początkowej fazie 
umożliwiał głosowanie za po-
mocą telefonu komórkowego 
– przez wysłanie odpowiednio 
zakodowanego SMSa). 
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Społeczne zaufanie 
Szwajcaria, jako jedno z pierwszych 

z państw europejskich, rozpoczęła 

proces zmierzający do implementacji 

głosowania opartego na wykorzystaniu 

nowych technologii. Helwecki rząd 

zaczął wdrażanie e-voting w 1998 r. 

Obecnie większość szwajcarskich 

wyborców oddaje głosy w referendach 

i wyborach za pośrednictwem poczty. 

Ta forma głosowania na odległość jest 

już – można rzec – utartą praktyką 

w Szwajcarii i, jak twierdzą eksperci, 

pomogła wyborcom szwajcarskim 

zaakceptować kolejny nowy sposób 

partycypacji – elektroniczne głoso-

wanie. To z kolei w znacznej mierze 

ułatwiło wprowadzenie tego narzędzia 

w Konfederacji4.

Bardzo ważnym faktorem (zwią-

zanym z wyborami i referendami), 

mającym wpływ na wprowadzanie 

alternatywnych metod głosowania 

w Szwajcarii, jest zaufanie społeczne 

względem szeroko rozumianej admi-

nistracji państwowej. Anina Weber 

z Kancelarii federalnej w Bernie twier-

dzi, iż „administracja cieszy się wyso-

kim poziomem zaufania wśród (…) 

wyborców”5. To wysokie poparcie oraz 

duża liczba referendów w ciągu roku, 

tłumaczą przyczyny, dla których naj-

pierw wprowadzono głosowanie kore-

spondencyjne, a następnie e-voting. 

Głosowanie korespondencyjne było 

punktem startowym w procesie wdra-

żania głosowania elektronicznego. 

Z kolei obie formy głosowań stano-

wią ważne elementy federalnego 

przedsięwzięcia zmierzającego do 

zwiększenia możliwości partycypacji 

w wyborach i referendach dla szwaj-

carskiego elektoratu. 

4 D. Braendli, Th e scope of e-voting in Switzer-

land, E-Voting and Electronic Democracy: 

Present and the Future - An International 

Conference, Seoul, South Korea, March 

17-18 2005, s. 2. 
5 A. Weber, Vote électronique. A joint pro-

ject between the Confederation and the 

Cantons, materiały z konferencji „E-voting: 

Experiences and Trends in the OSCE Area, 

in Switzerland and in Geneva”, 24 maja 

2012 r. , Warszawa. 

OSA a e-głosowanie 
– organizacje motorem 
innowacji

Do 1992 r. Szwajcarzy mieszkający 

poza granicami swego państwa, chcąc 

zagłosować w wyborach czy refe-

rendach musieli zrobić to osobiście 

– tzn. przyjechać do Szwajcarii i udać 

się do lokalu wyborczego w swojej 

gminie. Od roku 1992 mogą głoso-

wać korespondencyjnie. Materiały 

wyborcze są wysyłane do wszystkich 

zarejestrowanych wyborców z zagra-

nicy. Wysyłka pakietów odbywa się 

tydzień wcześniej w porównaniu do 

wysyłki materiałów do Szwajcarów 

mieszkających w kraju. Jednak – jak 

już zasygnalizowano – nie wszyscy 

wyborcy, przebywający za granicą 

mają sposobność do korzystania ze 

swoich praw politycznych. Zdarza 

się bowiem, że materiały wyborcze 

dotrą do wyborców w niektórych 

państwach za późno (np. z powodu 

trudności związanych z usługami 

pocztowymi)6. W związku z pojawia-

jącymi się co jakiś czas problemami 

związanymi z głosowaniem korespon-

dencyjnym, Organizacja Szwajcarów 

[przebywających – M. M.-K.] Zagra-

nicą (the Organisation of the Swiss 

Abroad – OSA) kilka lat temu zaczęła 

domagać się wprowadzenia zdalnego 

elektronicznego kanału głosowania, co 

w znacznej mierze ułatwiłoby udział 

w referendach czy wyborach7.8  
OSA, występująca w imieniu około 

703 tys. Szwajcarów (w tym 435,2 tys. 

w Europie), odegrała istotną rolę, jeśli 

chodzi o wdrażanie projektów elek-

tronicznego głosowania. Organizacja 

„naciskała” na władze federalne, by te 

rozwiązały m.in. problem związany 

6 Większość opóźnień ma miejsce w pań-

stwach sąsiadujących ze Szwajcarią  i będą-

cych członkami UE, zwykle we Włoszech, 

w Hiszpanii i we Francji. 
7 E-voting „milestone” …, op. cit. 
8 Portrait of the Organization of the Swiss 

Abroad, Th e Organization of the Swiss 

Abroad (OSA), http://aso.ch/fi les/webcon-

tent/direction/Selbstdefi nition_ASO_2010_e.

pdf, 13.11.2012.

z nieterminowością otrzymywania 

przez emigrantów pakietów wybor-

czych, tym bardziej, że znaczący odse-

tek  Szwajcarów z zagranicy – około 

26,2% – zarejestrowanych jest jako 

wyborcy9. Jedną z proponowanych 

przez OSA form usunięcia trudności 

„wyborczych” było właśnie e-głoso-

wanie10. Argumenty wysuwane przez 

organizację były o tyle istotne, że około 

80% Szwajcarów przebywających poza 

granicami państwa posiada dostęp 

do Internetu. 

Niezmiernie istotnym jest zatem 

fakt, iż od lutego 2014 r. wszyscy Szwaj-

carzy, przebywający za granicą, mogą 

głosować elektronicznie, pod jedynym 

warunkiem – zarejestrowania się 

w kantonie, gdzie funkcjonuje e-voting. 

Testowanie i wdrażanie
Po zakończeniu fazy testowej trzy 

pionierskie kantony zgodziły się za 

9 Where do the Swiss voters live?, http://

www.swissinfo.ch/eng/politics/Where_do_

the_Swiss_Abroad_live.html?theView=de-

tail&view=popup&cid=671212, 15.11.2012.
10 E-voting „milestone” heartens Swiss abroad, 

16.06.2009, Swissinfo.ch, http://www.swis-

sinfo.ch/eng/Specials/Elections_2011/

Swiss_Abroad/E-voting_milestone_hear-

tens_Swiss_abroad.html?cid=671170, 

15.05.2015.

OSA reprezentuje interesy 
szwajcarskich emigrantów 
na terytorium Szwajcarii. 
Organizacja informuje Szwaj-
carów z zagranicy o bieżących 
wydarzeniach w Konfederacji, 
a także świadczy szereg usług 
na rzecz emigrantów. OSA jest 
apolityczną, neutralną wyzna-
niowo i niezależną organizacją 
pozarządową, a jej organami 
są rada oraz biuro administra-
cyjne. Współpracuje z wieloma 
helweckimi instytucjami, orga-
nizacjami, stowarzyszeniami, 
a także szwajcarskimi szkołami 
itp. z całego świata8.  
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darmo udostępnić swoje know-how 

i dotychczasowe wyniki wdrażania 

e-voting wszystkim zainteresowanym 

kantonom. Dzięki temu możliwe stało 

się zawiązanie współpracy między 

kantonami o nowatorskim charak-

terze. Trzy „wiodące” pod względem 

doświadczenia z e-voting kantony, 

zaoferowały innym krajom związko-

wym korzystanie z własnych systemów 

e-głosowania. W związku z tym narzę-

dzia, które rozwijane i wdrażane były 

w kantonach „pilotowych”, mogą być 

dzisiaj wykorzystane w pozostałych 

częściach Konfederacji Szwajcarskiej11.  

W rezultacie, nie każdy kanton 

musi inwestować w opracowanie, 

przygotowanie i wdrożenie wła-

snego systemu. Założono jedynie, 

że pozostałe państwa związkowe 

muszą mieć możliwość włączenia 

się do już istniejących systemów. 

Z racji federalnej struktury państwa, 

a także z faktu występujących różnic 

pomiędzy poszczególnymi kantonami, 

11 A. Driza-Maurer, O. Spycher, G. Taglioni, A. 

Weber, E-voting for Swiss…, s. 7.

szwajcarskie e-głosowanie pomyślane 

jest w ten właśnie sposób, by każdy 

z zainteresowanych kantonów mógł 

wybrać najbardziej odpowiadający 

mu system. 

Kantonalny mainstreaming
System elektronicznego głosowania 

został przyjęty w trzynastu krajach 

związkowych, uczestniczących we 

wspólnym projekcie federalno-kan-

tonalnym. Większość z kantonów 

zdecydowała się przyjąć rozwiązania 

oferowane przez Zurych (Argowia, 

Fryburg, Gryzonia, Sankt Gallen, Solura, 

Szafuza i Turgowia). Z kolei projekt 

Genewy został zaakceptowany w Bazy-

lei-Mieście, Bernie oraz w Lucernie. 

Żaden z krajów związkowych (oprócz 

Neuchâtel) nie wykorzystuje systemu 

Neuchâtel E-voting System. 

Podsumowując, zaznaczyć należy, 

iż Szwajcaria (obok Estonii) jest lide-

rem, jeśli chodzi o możliwość elek-

tronicznego głosowania nie tylko 

w Europie, ale także na świecie. Od 

momentu umożliwienia szwajcarskim 

emigrantom głosowania elektronicz-

Mapa 1. Zasięg wykorzystania systemów e-głosowania w kantonach szwajcarskich

Źródło: E-voting. Wspólny projekt federalno-kantonalny, Broszura informacyjna nt. e-votingu, Bundeskanzlei, Berno 2012, s. 6. 

nego, zauważono permanentny wzrost 

udziału w referendach wyborców 

z zagranicy, co wskazuje, iż innowa-

cje wspierane przez państwo i jego 

części mogą przełożyć się na większe 

zaangażowanie obywateli. 

Ważnym jest także to, iż elektro-

niczne głosowanie ma potencjał stać 

się popularnym sposobem uczest-

nictwa obywateli w życiu politycz-

nym w innych państwach Europy. 

Doświadczenia Szwajcarii w zakresie 

e-voting wskazują na coraz więk-

sze zainteresowanie i mogą zatem 

stanowić cenny wkład dla innych 

krajów na etapie rozważania czy też 

w fazie wprowadzania innowacyj-

nych metod uczestnictwa wyborczego 

opartych na wykorzystaniu ICT. 

Praktyka szwajcarska w zakresie 

elektronicznego głosowania może 

więc stworzyć niezwykle pomocną 

platformę do określenia kierunków 

rozwoju tzw. elektronicznej demo-

kracji w innych państwach. Ta zaś 

będzie przekładać się na przyszłą 

jakość funkcjonowania współcze-

snych społeczeństw. 

Zbliżenia 11

Pakt Współpracy // 2015



A
utorzy publikacji „Podstawowe 

fakty o organizacjach poza-

rządowych – raport z badania 

2010” słusznie zauważają, że „proble-

matyka, którą zajmują się organizacje 

pozarządowe, w  dużej części jest 

zbieżna z zadaniami publicznymi 

realizowanymi przez samorząd tery-

torialny i  administrację rządową. 

Jednocześnie współpraca z organiza-

cjami jest jednym z zadań własnych 

samorządu terytorialnego. W tej sytu-

acji urzędy administracji stają się 

naturalnym partnerem polskiego 

trzeciego sektora – zarówno jako 

podmioty zlecające lub kontraktujące 

różnego rodzaju usługi, jako „gospo-

darze” terenu, na którym funkcjonują 

organizacje, jak również jako partne-

rzy o podobnych celach działania”1. 

Ekspertyza wykazała jednak, że relacje 

na linii JST – NGO cechuje nierówność 

stron, niska kultura współpracy oraz 

nieobecność przedstawicieli władzy 

uchwałodawczej w kreowaniu wza-

jemnych stosunków. Dlaczego tak się 

dzieje? „Nieufność, brak wzajemnego 

zrozumienia (na przykład zasady 

partnerstwa), wzajemna nieznajomość 

realiów działania, posługiwanie się 

odmiennymi językami, a często po 

prostu brak regularnych kontaktów 

wykraczających poza relacje służbowe 

to najczęściej wskazywane problemy. 

I to zarówno przez jedną, jak i drugą 

1 http://civicpedia.ngo.pl/fi les/civicpedia.pl/

public/raporty/podstawowefakty_2010.pdf

stronę”2. Do tego brak zaangażowania 

radnych, którzy rzadko widzą się w roli 

kreatora współpracy międzysektoro-

wej. I tak tkwią okopane na swoich 

pozycjach – samorząd i NGO, choć 

tak naprawdę mają wspólne cele. 

A przecież to wszystko nie musi tak 

wyglądać. 

Czy można mówić o relacjach 
partnerskich, gdy większość 
organizacji pozarządowych 
jest wręcz uzależniona od 
środków fi nansowych sa-
morządu będącego dla nich 
często jedynym możliwym 
partnerem do współpracy? 
Z kolei dla władz lokalnych 
organizacje pozarządowe to 
tylko jeden z wielu podmiotów 
na lokalnym rynku, z którym 
można, ale wcale nie trzeba 
blisko współpracować. I jak 
tu mówić o wysokiej kulturze 
wzajemnych relacji?

Jak budowaliśmy 
partnerstwo?
Diagnoza stanu współpracy gminy 

Krosno Odrzańskie z organizacjami 

pozarządowymi wykazała podobne 

trudności. Za jakość współpracy 

2 h t t p : / / w w w . i n f o r m a t o r o b y -

w a t e l s k i . o r g / p r z e w o d n i k i /

organizacje-pozarzadowe-a-samorzad/

odpowiadają zawsze dwie strony, 

zarówno samorząd terytorialny jak 

i organizacje pozarządowe. I to ich 

zaangażowanie w proces zmian było 

kluczowe. Zbudowanie zaufania nie 

jest możliwe bez wzajemnego pozna-

nia, co potwierdza burmistrz Marek 

Cebula, uczestnik szkoleń projekto-

wych. „Dla mnie najcenniejsze jest 

to, że doszło do swobodnej dyskusji. 

Brakowało nam bliższego kontaktu. 

Każde zaproszenie organizacji do 

urzędu jest spotkaniem ofi cjalnym, 

a szkolenia wyjazdowe dały okazję 

do mniej „sztywnej” rozmowy. Ludzie 

opowiedzieli o swoich pomysłach, 

które być może przemilczeliby podczas 

urzędowego, krótkiego spotkania. 

Powstał bank pomysłów, czyli kopalnia 

zasobów i tego, co razem możemy 

zrobić”3. Taka zmiana optyki dobrze 

zrobiła zarówno przedstawicielom III 

sektora jak i pracownikom urzędu. Był 

to pierwszy krok w kierunku realnego 

partnerstwa. Kilka spotkań szkolenio-

wych pozwoliło obu stronom okre-

ślić wspólny krąg zainteresowania 

sprawami lokalnymi, a wzajemna 

otwartość i przełamanie stereotypów 

wyzwoliły energię potrzebną do wpro-

wadzenia zmian. Niezwykle pomocna 

w tej kwestii okazała się przychylność 

3 Dialog samorządowo-pozarządowy. Odci-

nek 6: Trenować trzeba regularnie - http://

www.pakt-com.org/biuletyn-pakt-wspol-

pracy/rozmowy-o-wspolpracy/100-dialog-

samorzadowo-pozarzadowy-odc6

Partnerstwo 
międzysektorowe
Słowo „pakt” kojarzy nam się z zawarciem porozumienia, sojuszu, współpracy. 
Bazuje na łączeniu potencjałów celem szeroko rozumianej maksymalizacji zysków. 
Czy taka umowa możliwa jest pomiędzy samorządem a III sektorem? Czy te dwa 
podmioty mogą być partnerami? 

Damian Łobacz, przy współpracy Anny Januszkiewicz
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władz samorządowych oraz zaan-

gażowanie w proces szkoleniowy 

urzędników odpowiedzialnych nie 

tylko za współpracę z organizacjami, 

ale także radnych i skarbnika gminy. 

„Z każdym dniem coraz bardziej rozu-

miem trud działania organizacji 

pozarządowej, zdanej na własne siły, 

która musi walczyć o środki, wymyślić 

sposób realizacji zadania, a potem 

własnymi siłami je wykonać”4 mówiła 

po jednym ze szkoleń Ilona Ogiba, 

skarbnik gminy. 5

Warto rozmawiać
Nawiązany dialog zaowocował 

wspólną pracą nad wieloletnim pro-

gramem współpracy. Jego celem jest 

m.in. zwiększenie udziału organizacji 

pozarządowych w realizacji zadań 

4 „Publiczne traktuj z szacunkiem” - http://

www.pakt-com.org/biuletyn-pakt-wspol-

pracy/rozmowy-o-wspolpracy/83-publiczne-

traktuj-z-szacunkiem
5 h t t p : / / w w w . i n f o r m a t o r o b y -

w a t e l s k i . o r g / p r z e w o d n i k i /

organizacje-pozarzadowe-a-samorzad/

publicznych oraz wzmacnianie ich 

potencjału instytucjonalnego i orga-

nizacyjnego. Jest to o tyle istotne, że 

średni wiek krośnieńskiego stowarzy-

szenia wynosi 22,57 lat. O 13 lat więcej 

niż średnia lubuskich organizacji6. 

Wiele z nich wywodzi się z minionego 

systemu, w którym jedynym źródłem 

fi nansowania działalności była władza 

lokalna. Trudno w takim środowisku 

o zmianę postaw, czy przekonanie do 

otwartości na nowe źródła fi nanso-

wania, choćby z Unii Europejskiej. 

Było to widoczne podczas spotkań 

Zespołu Partycypacyjnego, gdzie doszło 

do pewnego rodzaju konfrontacji 

tych stowarzyszeń, które brały udział 

w projekcie od początku, z tymi, które 

pojawiły się dopiero na posiedzeniach 

zespołu. Ci drudzy na propozycję 

nowych rozwiązań reagowali mówiąc 

„to się nie da”. Uczestnicy szkoleń 

patrzyli szerzej, bardziej kompleksowo. 

6 Raport z diagnozy stanu współpracy między 

Gminą Krosno Odrzańskie a lokalnymi 

Organizacjami Pozarządowymi

W takiej atmosferze wypracowano 

wieloletni program współpracy. „Uszyty 

na miarę”, nie spowoduje rewolucji, 

ale zapoczątkuje ewolucję i być może 

zachęci, czy wręcz zmusi do zmian. 

Po równo już było
Profesjonalizacja NGO jest nie-

unikniona. Być może po 25 latach 

samorządności trudno wyzbyć się 

Debata oksfordzka na Zamku Piastowskim - k ulturalna dyskusja pomogła zrozumieć argumenty każdej ze stron. 

Współpraca pomiędzy jednost-
kami samorządu terytorialne-
go a organizacjami pozarzą-
dowymi w Polsce pozostaje 
wciąż na niezadowalającym 
poziomie. Im wyższy szczebel 
samorządu, tym jakość współ-
pracy się poprawia5. Ale czy nie 
jest tak dlatego, że procedura 
kontraktowania środków na 
tym poziomie jest bardziej 
skomplikowana i mogą jej 
sprostać tylko wykwalifi kowa-
ne organizacje? 
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wszystkich nawyków i przestawić 

mentalność na tyle, by nie ulegać 

dotychczasowemu stereotypowemu 

myśleniu. Ale dzisiaj inaczej się nie da 

– po równo już było – w poprzednim 

systemie. Wiedza merytoryczna i ciągły 

rozwój jest niezbędny. Jak zauważa 

Aneta Maryniec, odpowiedzialna 

w gminie za współpracę z III sektorem 

„w procesie konsultacji programu 

współpracy jedna z organizacji, która 

wzięła w nich udział powiedziała, że 

nie jest w stanie odnieść się do zapisów 

uchwał, ponieważ nie ma wiedzy na 

temat przepisów prawnych. A przecież 

ustawy nie są tajne. Choć do tego, by 

odnieść się do celów, form współpracy 

czy zadań niekoniecznie trzeba dobrze 

znać ustawę o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie7”. Chcia-

łoby się rzec – wymagając od innych, 

zacznijmy od siebie. Tym bardziej, 

gdy nasze działania fi nansowane 

są ze środków publicznych, a kwota 

dotacji dla sektora pozarządowego 

z  roku na rok wzrasta, podobnie jak 

odsetek organizacji korzystających ze 

środków samorządowych8. Niezwykle 

ważna jest kwestia odpowiedzial-

ności za powierzone mienie, wszak 

pieniądze publiczne, to pieniądze nas 

wszystkich. Nie powinno zatem nikogo 

dziwić, że od organizacji wymaga się 

7 „W stronę współpracy idealnej” - http://www.

pakt-com.org/biuletyn-pakt-wspolpracy/

rozmowy-o-wspolpracy/102-w-strone-

wspolpracy-idealnej
8 http://civicpedia.ngo.pl/fi les/civicpedia.pl/

public/raporty/podstawowefakty_2010.pdf

precyzyjnego planowania, jak rów-

nież prawidłowego wydatkowania 

i rozliczania dotacji. Urzędnicy na 

każdym szczeblu ponoszą odpowie-

dzialność za powierzone im mienie 

publiczne, podlegając systemowi 

kontroli. Tego samego należy wymagać 

od organizacji.

Zmiana postaw
Sukcesem projektu jest zmiana postaw. 

Jak zauważa trenerka Marta Lewan-

dowska, doświadczona działaczka 

społeczna, ta zmiana musi się dokonać 

na poziomie przekonań, czyli tego, co 

mamy w naszych głowach, emocjach. 

A o to przecież najtrudniej. Dlatego nie-

zwykle ważne jest wyruszyć w tę podróż 

razem, w jednym momencie, ramię 

w ramię – samorząd i NGO. I nawet, jeśli 

okaże się, że pierwszy wypracowany 

Z narzędzi skorzystały wszyst-
kie osoby, które zaangażowały 
się w proces, zostawiając 
w tyle pozostałych. Ten dystans 
skróci się, gdy pozostałe 
organizacje uświadomią sobie, 
że nie mają wyjścia i ruszą 
w pogoń za najlepszymi. 

To nie jest tak, że III sektor ma się tylko uczyć od administracji. Jak 
zauważa Marek Cebula, samorząd powinien, przynajmniej w jakimś 
stopniu edukować organizacje, ale równie często to organizacje są 
o krok do przodu w rozwoju, w patrzeniu w przyszłość, i to one sta-
nowią impuls do działania. Dla gminy Krosno Odrzańskie spotkanie 
z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum było początkiem wspaniałej 
przygody. Faktem jest, że idea projektu trafi ła na podatny grunt. Wielu 
obecnych reprezentantów krośnieńskiego samorządu rozpoczynało 
swoją działalność właśnie w organizacjach pozarządowych. Są też 
świadomi możliwości, jakie stoją przed III sektorem, bo wielu z nich 
z powodzeniem sięgało po środki zewnętrzne, realizując przedsięwzię-
cia aktywizujące społeczeństwo. Dlatego też dzisiaj traktują NGO`sy 
jak partnerów, nie jak wrogów, podejmując inicjatywy uchwałodaw-
cze stymulujące rozwój społeczeństwa obywatelskiego. To właśnie 
w krośnieńskim samorządzie, jeszcze przed ustawowym obowiązkiem, 
zaczęły funkcjonować: fundusz sołecki czy rada seniorów, a budżet 
obywatelski spotkał się z zaskakującą wręcz aktywnością mieszkańców 
– w drugiej edycji wzięło udział ponad 40% uprawnionych do głoso-
wania. Na bazie tych doświadczeń pojawiła się otwartość na zmiany. 
Stąd też wspólny eksperyment w postaci opracowania wieloletniego 
programu współpracy – narzędzia, które zdaniem Magdy Tokarskiej, 
prezeski Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, pozwala na budo-
wanie strategii i ułatwia stopniową realizację założonych celów. Tym 
bardziej, że kontraktowanie przez administrację publiczną usług 
społecznych u organizacji pozarządowych należy do wyjątków. 
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wspólnie program niewiele zmieni 

w ogólnym obrazie relacji pomiędzy, to 

korzyści dla tych, którzy zaangażowali 

się w projekt będzie wiele. Począwszy 

od zmiany modelu komunikacji, po 

zmianę fi lozofi i postrzegania siebie 

nawzajem. Wartością dodaną udziału 

w PAKCIE są także nowe pomysły, 

np. Centrum Aktywności Lokalnej, 

z infrastrukturą zapewniającą dostęp 

do rozbudowanej sali szkoleniowo-

-edukacyjnej, centrum e-learningu 

oraz pomieszczeń biurowych. I co 

najważniejsze – z Inkubatorem III 

Sektora zarządzanym przez Radę 

Pożytku Publicznego we współpracy 

z JST. Inicjatorem idei jest krośnieński 

samorząd, który złożył już odpowiedni 

wniosek o dofi nansowanie. Burmistrz 

Marek Cebula tak uzasadniał tę decyzję: 

„Aby wyeliminować pewną nierów-

ność traktowania różnych organizacji 

pozarządowych, czy grup nieformal-

nych, każda gmina powinna mieć 

stworzony punkt dostępny dla wszyst-

kich aktywnych społeczników, którzy 

chcą działać. Nie jesteśmy w stanie 

dać każdej z 50 organizacji osobnego 

biura, ale też nie każda organizacja 

tego potrzebuje. Centrum to dostęp do 

adresu, komputerów, Internetu, szaf 

biurowych, itp. Do tego obowiązkowo 

tablica świetlna, na której pojawiałyby 

się informacje o tym, co robi dany 

podmiot – doskonałe narzędzie, aby 

nie tylko mieszkańcy, ale także same 

organizacje były poinformowane tym, 

co się dzieje w gminie”9.

Projekt PAKT.com.org niewątpliwie 

tchnął ducha w cały lokalny III sektor. 

Na ten moment wydaje się, że świado-

mość rozpoczętych zmian jest większa 

po stronie władz lokalnych. Ewolucja, 

jaka zaszła w uczestnikach projektu, 

dotknie także pozostałe stowarzysze-

nia. Być może na efekty trzeba będzie 

poczekać. Najważniejsze jednak, że 

korzyści z nich płynące odczują wszy-

scy mieszkańcy Krosna Odrzańskiego 

– główni adresaci działań zarówno 

samorządu, jak i organizacji pozarzą-

dowych. Bo przecież gmina to wspólne 

dobro, a zrównoważony rozwój naszej 

Małej Ojczyzny jest celem, do którego 

z pewnością prowadzi wiele dróg, 

a współpracując łatwiej je pokonać. 

Organizacje i samorząd razem – Krośnianie pokazali, że można się dogadać i obrać wspólny cel.
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Z
astanawiając się, jak zaczęła 

się moja podróż z PAKT-em, 

wracam myślami do 8 lutego 

2013 r., a w zasadzie na parę dni przed. 

Rozmawialiśmy wtedy w Stowarzysze-

niu „Przystań”, że na Zamku Piastow-

skim w Krośnie Odrzańskim odbędzie 

się spotkanie, dotyczące współpracy 

samorządu z organizacjami poza-

rządowymi pod tajemniczą wtedy 

nazwą PAKT.com.org. Zgłosiłam się 

na ochotnika i pomyślałam, że tego 

u nas jeszcze nie było – samorząd 

i organizacje pozarządowe razem!

Kiedy 8 lutego 2013 r. na Zamku 

pojawiło się dużo organizacji pozarzą-

dowych z naszej gminy poczułam, że 

jest chęć zmiany, że warto zrobić razem 

coś dobrego. To było jak powiew wio-

sennego wiatru, który niesie za sobą 

rozkwit otaczającej natury, choć była 

to zima. Po raz pierwszy usłyszałam 

o projekcie PAKT.com.org i przyszło 

mi do głowy, że jest „power” bo ludzie 

razem się zebrali i chcą coś zrobić, 

a jakby dorzucić jeszcze „Em” to może 

być z tego niezły empowerment.

Nic o nas bez nas 
PAKT.com.org to projekt, który pozwolił 

na wypracowanie pięciu narzędzi, 

które krok po kroku wspólnie zasto-

sowaliśmy, i które pozwoliły na nowy 

wymiar współpracy międzysektorowej. 

Praktyczny aspekt empowermentu 

oparł się o przekonanie, że każdy 

z członków organizacji pozarządowych 

posiada wewnętrzną siłę wynikającą 

z doświadczenia, zdobytej wiedzy 

i wewnętrznej motywacji, a co naj-

ważniejsze identyfi kuje się i działa 

aktywnie na rzecz mieszkańców. 

Świadomy współudział w procesie 

rozwoju gminy poprzez partycypa-

cję organizacji pozarządowych oraz 

zaangażowanie samorządu spowo-

dowały wejście na wyższy poziom 

współpracy. Dzięki innowacyjnym 

rozwiązaniom wzrosło zaufanie spo-

łeczne. Urzędnicy przekonali się, że 

organizacje w gminie „mają powera” 

i warto z nimi konsultować ważne 

z perspektywy gminy działania i dzielić 

się zadaniami, żeby mieszkańcom 

żyło się lepiej. Ktoś może zapytać: 

a co znaczy lepiej? Bo różnie każdy 

z nas może to pojęcie interpretować. 

Warto pamiętać, że wykorzystanie 

pięciu narzędzi paktowych to praca 

zespołowa – organizacji pozarządo-

wych jak i samorządu.

Poczuć zmianę
Spróbujmy przyjrzeć się procesowi 

empowermentu, który zaszedł w gmi-

nie Krosno Odrzańskie. Najpierw 

diagnoza, która jest pierwszym narzę-

dziem PAKTU. Pozwoliła wysnuć 

ciekawe wnioski – że jest potrzeba 

podniesienia kultury współpracy, 

co wymaga zmiany wyuczonych 

zachowań i postaw, która doprowadzi 

do zrozumienia, a z czasem także 

porozumienia między sektorami. 

Empowerment, czyli jak 

słuchać siebie nawzajem
Współpraca przy dopracowaniu innowacyjnych narzędzi była owocna, i co najważ-
niejsze międzysektorowa. Tego jeszcze w Krośnie Odrzańskim nie było. A wszystko 
zaczęło się pewnego zimowego popołudnia.

Anna Miechowicz

Empowerment oznacza upoważnianie, uprawnianie oraz umożliwianie. 
To jedna z koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, która prowadzi do 
wzmocnienia i usamodzielnienia pracowników. Wyzwala zwiększoną 
motywację do działania na rzecz organizacji, ale wymaga jednocześnie 
klimatu organizacyjnego. Przekładając defi nicję na współpracę między 
samorządem, a organizacjami pozarządowymi pojęcie łączy się z moty-
wowaniem organizacji przez poszerzanie ich autonomii i samokontroli, 
co ma prowadzić do głębokiego zaangażowania w formułowanie i osią-
ganie celów społecznych. M. Bugdol poszerza znaczenie empowermentu 
przedstawiając cztery płaszczyzny jego realizacji – organizacyjną, psy-
chologiczną, pedagogiczną oraz socjologiczną. Paktowy empowerment 
w wymiarze organizacyjnym dotyczył pracy zespołowej z elastycznym 
nastawieniem samorządu i organizacji pozarządowych do zachodzących 
zmian w gminie. W aspekcie psychologicznym wpływ na współpracę 
miała integracja podczas spotkań paktowych oraz samoświadomość, 
wynikająca z nabytej podczas szkoleń wiedzy dotycząca zasad i stan-
dardów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz 
samorządem. Empowerment w wymiarze pedagogicznym pozwolił na 
rozwój organizacji pozarządowych, a aspekt socjologiczny rozwinął więzi 
między sektorami.
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począł się proces zdobywania wiedzy. 

Uczestniczyli w nich przedstawiciele 

władz, radni oraz urzędnicy zajmujący 

się współpracą z organizacjami poza-

rządowymi, a także przedstawiciele 

jednostek budżetowych gminy. Do 

tego prezesi, członkowie zarządów oraz 

aktywni przedstawiciele organizacji. 

Podczas naszych wspólnych szkoleń 

poczułam, że dialog jest możliwy. 

Myślę, że ogromnie istotny jest szacu-

nek, gdyż bez niego żadna współpraca 

się nie rozwinie. Miło jest poczuć 

powiew nowego spojrzenia na gminę 

ze strony samorządu – dzięki realizacji 

projektu współpraca międzysektorowa 

ma teraz swój czas. 

Jak na poligonie
Po szkoleniach zaczęła się jazda bez 

trzymanki – przyszła kolej na przy-

gotowanie wieloletniego programu 

współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi. Powołano w tym 

celu Zespół Partycypacyjny, w którego 

skład weszli przedstawiciele organi-

zacji pozarządowych oraz urzędnicy 

zajmujący się współpracą międzysekto-

rową. Spotkania zespołu to prawdziwy 

poligon umiejętności społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem 

partnerskiego podejścia, słuchania 

siebie nawzajem oraz określania 

potrzeb na rzecz dobra wspólnego. 

Trzeba przyznać, że spotkania rodziły 

sporo emocji, gdyż zaczęliśmy wdrażać 

PAKT-ową wiedzę. Okazało się, że droga 

przed nami jeszcze daleka. Praktyka 

pokazała, jak istotne różnice dzielą nas 

w pojęciu dobra wspólnego na rzecz 

dobra indywidualnego. To był trudny, 

8 lutego 2013 – Debata na Zamku Piastowskim. Początek PAKT-owej przygody.

Sztompka zaufanie defi niuje jako „zakład podejmowany na temat 
niepewnych, przyszłych działań innych ludzi”, dotyczy on przyszłości, 
zawsze skutkuje podejmowanym na jego podstawie czynnościom 
w relacjach międzyludzkich i zawsze wiążę się z aktywnym zaangażo-
waniem. Działania, które pozwolą na trwałość wdrożonych rozwiązań 
w Krośnie, to otwarta komunikacja międzyludzka, dzielenie się stra-
tegicznymi informacjami, otwarte komunikowanie ocen i uczuć oraz 
inicjowanie przez organizacje pozarządowe aktywności i odpowiedzial-
ność za podjęte decyzje. 

Brak myślenia wspólnotowego i nie-

dostrzeganie dobra wspólnego nie 

prowadził gminy do rozwoju, ani 

zrozumienia lokalnej społeczności. 

Z czasem wszystko „wywróciło się 

do góry nogami” i dzisiaj myślenie 

powoli ulega zmianie. Jest to długi 

proces, który wypływa na coraz to 

szersze wody. Bez świadomości stanu 

faktycznego w gminie, które pokazała 

diagnoza trudno byłoby stwierdzić, 

co tak naprawdę wymaga poprawy. 

Kiedy już dowiedzieliśmy się, czego 

dokładnie potrzeba naszej gminie, roz-
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ale potrzebny proces. A efektem jest 

uchwalenie wieloletniego programu 

współpracy na trzy lata. Czas przygoto-

wań był dla wszystkich prawdziwym 

sprawdzianem z gotowości do zacho-

dzących zmian, pokazującym intencje 

zarówno urzędników jak i organizacji 

pozarządowych. Ogromną rolę ode-

grało budowanie kultury współpracy 

na szczeblu zarówno samorządowym 

jak i wśród organizacji pozarządowych. 

Dla nas empowerment jest ważnym 

elementem kultury współpracy i warto 

budować relacje międzysektorowe 

oparte na zaufaniu. Związane jest to 

z sukcesywnym ograniczaniem kon-

troli przez samorząd i swoistą próbą 

wkroczenia w dorosłość organizacji 

pozarządowych. Samorząd powinien 

dać im możliwość autonomii w dzia-

łaniu i współdecydowaniu w ważnych 

dla mieszkańców sprawach. W gminie 

Krosno Odrzańskie nastąpił niewąt-

pliwie postęp w sposobie myślenia. 

Teraz kroczymy drogą, którą kie-

ruje nowa, lepsza jakość współpracy 

międzysektorowej. 

Wspólna podróż 
– wspólne dobro
Aby ze sobą rozmawiać, trzeba kre-

ować atmosferę otwartości i zaufania. 

Kiedy myślami wracam ponownie do 

PAKT-owej podróży, to czuję, jakby to 

była podróż sentymentalna, która nie 

będzie miała swojego końca, a kolejne, 

nowe etapy. Współpraca międzysek-

torowa w naszej gminie wyrusza 

w nowy wymiar. I tym razem to od 

nas samych zależy, dokąd dotrzemy, 

ile doświadczeń wspólnie wymienimy 

i jak to potem przekształcimy we 

wspólne dobro.

Z PAKT-ową podróżą jest tak 

jak z moją ulubioną nutellą, którą 

po otwarciu chcę zjeść do samego 

końca. W lutym 2013 r. postanowiłam 

zajrzeć do PAKT-u i sprawdzić, czy 

jest tak dobry. Ja chcę zjeść kolejny 

taki słoik nutelli, i dzięki niemu 

zobaczyć gminę Krosno Odrzań-

skie za dziesięć lat, gminę, w której 

samorząd wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi tworzy nową jakość 

życia dla mieszkańców. Ruszamy 

w dalszą podróż z nowym „powerem”. 

Wierzę, że kiedyś opowiem nową 

historię z podróży międzysektorowej, 

a wtedy przy kawie i solidnym słoiku 

nutelii (dla każdego) wymienimy 

kolejne doświadczenia z udanej 

współpracy.

Zespół Partycypacyjny przygotowuje założenia wieloletniego programu współpracy. Dyskusjom nie było końca!

Zatrzymanie się i pochylenie 
nad tym, jak wcześniej wyglą-
dała współpraca międzysekto-
rowa jest bardziej potrzebne 
niż pęd naprzód bez steru. 
Nasza gmina otrzymała taki 
ster – PAKT WSPÓŁPRACY, który 
wskazał kierunek zmian. A my 
musimy teraz wyruszyć w dal-
szą, samodzielną już podróż. 
Myślę, że podróżować warto 
i należy, chociażby po to, aby 
zdobyć nowe doświadczenia 
i zapisać je w naszych głowach 
jak na twardym dysku. Dzięki 
takiemu zapisowi możemy 
dokonać zmian społecznych. 
Ale musimy pamiętać, że 
w dążeniu do wspólnego 
dobra trzeba dużo cierpliwości 
i wytrwałości.

18 Zbliżenia

Pakt Współpracy // 2015



Produkt cząstkowy nr 1

Zestaw narzędzi diagnostycznych badających stan współpracy 
samorządu z organizacjami oraz potencjału i sytuacji 

środowiska organizacji pozarządowych w gminie.

Diagnoza 





Badanie prawdę ci powie

D
ziałania wdrażające PAKT 

WSPÓŁPRACY rozpoczęły się 

od diagnozy obecnego stanu 

współpracy oraz kondycji samych orga-

nizacji. Dlaczego? Chcąc przeprowadzić 

zmianę społeczną, musimy poznać 

wszystkie szczegóły związane z obecną 

sytuacją. Lepsze jest wrogiem dobrego. 

Warto więc poznać wszystkie aspekty 

obecnego stanu współpracy, tak aby 

nie „zabić” tego co dobre, a raczej 

ulepszyć to, co niedoskonałe. Dzięki 

diagnozie uzyskamy odpowiedzi na 

pytanie: które obszary współpracy 

między organizacjami a samorządem 

są problematyczne? Jakie są mocne 

strony lokalnych organizacji, a gdzie 

potrzebne jest im wsparcie? Rzetelnie 

przeprowadzona diagnoza podsunie 

jednocześnie sugerowane rozwiązania 

tych problemów. 

Jak przebiegała diagnoza?

Technicznie, przeprowadzenie dia-

gnozy wymaga skorzystania z goto-

wych narzędzi badawczych, jakim są 

ankiety. Każda z nich skierowana jest 

do innej grupy respondentów, są nimi: 

1) przedstawiciele wszystkich orga-

nizacji pozarządowych zarejestro-

wanych na terenie gminy, 

2) radni rady gminy/miasta, 

3) urzędnicy, którzy w zakresie obo-

wiązków lub wśród wykonywanych 

zadań służbowych współpracują 

z organizacjami pozarządowymi 

oraz władze gminy i /lub mia-

sta (prezydent/burmistrz/wójt, 

zastępca, skarbnik, sekretarz). 

Kolejność wykonywanych badań 

nie ma znaczenia, można prowadzić 

je równolegle. Uwaga: wiadomo, że 

część zarejestrowanych organizacji to 

tzw. „martwe dusze”, które nie podej-

mują działań (z różnych przyczyn). 

Prowadzenie badania jest dobrą 

okazją do weryfi kacji organizacji 

pod kątem ich aktywności. Ankiety 

można wysyłać pocztą lub/i wręczyć 

na spotkaniu z organizacjami, czy 

przekazać im przy okazji składania 

rozliczeń. 

Badania ankietowe

Badanie radnych rady miejskiej/rady 

gminy obejmuje wszystkich radnych, 

niezależnie od tego, czy należą do 

jakiejś organizacji pozarządowej, 

czy nie. Badanie wymaga najmniej-

szego nakładu pracy, może zostać 

przeprowadzone podczas jednego 

z posiedzeń rady. 

Kolejną ankietowaną grupą są władze 

gminy oraz ci spośród pracowników 

urzędu miasta/gminy, którzy faktycz-

nie współpracują z organizacjami 

pozarządowymi w ramach swoich 

obowiązków służbowych. 

Analiza najważniejszych 
dokumentów

W trakcie oczekiwania na zwrot ankiet 

warto przeprowadzić analizę danych 

zastanych, czyli dokumentów i badań 

przeprowadzanych przez gminę/na 

zlecenie gminy w latach poprzed-

nich. Warto poświęcić temu chociaż 2 

godziny. Przedmiotem analizy powinny 

stać się zwłaszcza roczne programy 

współpracy oraz sprawozdania z reali-

zacji tych programów. Podczas badania 

warto odpowiedzieć na pytania:

1. Czy program współpracy zmieniał 

się, czy też w większości pozostawał 

taki sam? Jeśli się zmieniał, to które 

Empowerment 
w praktyce

Zaplanowaliśmy, ze proces 
przeprowadzenia diagnozy 
odpowiedzialne będą 3 osoby, 
użytkownicy. Jednak w prak-
tyce chętnych do współpracy 
było więcej. Włączyli się działa-
cze organizacji, którzy zbierali 
ankiety, włączyli się pracowni-
cy urzędu. I wspólnymi siłami 
udało się zebrać dane i wpro-
wadzić je do arkusza, który 
sam wygenerował wykresy. 
Aby dopracować narzędzie 
zebraliśmy opinie od naszych 
testerów, ich uwagi i wprowa-
dziliśmy konkretne zmiany.

Jak współpracę z gminą oceniają NGO

9 9  t
9%  zdecydowanie źle
28%  raczej źle
9% przeciętnie
27%  raczej dobrze
27%  zdecydowanie dobrze
0%  brak współpracy, nie podejmujemy prób
0%  brak współpracy, mimo podejętych prób
0%  brak odpowiedzi
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zapisy poprawiano? Z czego wynikały 

zmiany (z nowelizacji ustawy, wnio-

sków organizacji złożonych podczas 

konsultacji, z innych przyczyn)?

2. Jak zmieniały się zapisy związane 

z zadaniami przekazywanymi do 

realizacji organizacjom? Czy ilość 

obszarów oraz zadań zwiększała się, 

czy zmniejszała? Czy faktycznie zada-

nia są zlecane ze wszystkich wskaza-

nych obszarów? Które zadania zlecane 

są cyklicznie, rok po roku w niemal 

niezmienionej formie?

3. Czy pozafi nansowe formy wsparcia 

są wykorzystywane do intensyfi kacji 

współpracy? Czy kontakt między 

organizacjami a samorządem jest 

regularny, związany nie tylko z ogła-

szaniem konkursów i rozliczaniem 

dotacji, ale również z promocją dzia-

łalności organizacji, konsultowaniem 

decyzji, wzajemną wymianą infor-

macji o planowanych kierunkach 

działań?

4. Czy współpraca z organizacjami 

została wpisana w strategiczne doku-

menty samorządu, strategie rozwoju, 

rozwiązywania problemów alkoholo-

wych, planów odnowy miejscowości 

itp.? Czy wskazano obszary, w któ-

rych możliwa byłaby współpraca 

z organizacjami?

Wpisanie danych 
do arkusza

Proces analizy ułatwia narzędzie 

w postaci pliku arkusza kalkulacyj-

nego. Wpisane jednej ankiety zajmuje 

ok. 5 minut. Arkusz automatycznie 

rysuje wykresy. To pozwala odpo-

wiedzieć na pytania:

1. Ile organizacji pozarządowych 

faktycznie, aktywnie działa na tere-

nie gminy?

2. Jaka jest ogólna sytuacja lokalnych 

NGO? (rozwijające się, upadające)

3. Jakie jest podejście urzędników/

radnych do uchwalania programu 

współpracy z NGO? Jak bardzo utożsa-

miają się z przyjętym dokumentem?

4. Czy organizacje chętnie biorą udział 

w konsultowaniu aktów prawa miej-

7. Jak mocno organizacje są uzależ-

nione od gminy (czy szukają środków 

w innych źródłach)?

8. W jakich obszarach tematycznych 

można traktować organizacje poza-

rządowe jako potencjalnego partnera 

do zlecania zadań publicznych?

9. Jak oceniane są procedury doty-

czące podziału środków publicznych 

pomiędzy lokalne organizacje?

10. Jak przebiega obecnie współpraca 

międzysektorowa? (Ocena współ-

pracy ze strony JST i NGO; analiza 

sprawozdań z realizacji rocznych 

programów współpracy, przebieg 

konsultacji społecznych; przenikanie 

się roli – członkowie NGO będący 

jednocześnie radnymi itp.)

11. Jakie podejście do wspierania 

fi nansowego organizacji pozarządo-

wych mają różne grupy badanych? 

Ilościowe (dla wszystkich „po trochę”), 

czy jakościowe („dla tych, którzy 

zrobią z nich pożytek”)?

Najdogodniejsza forma 
konsultacji zdaniem NGO

Czy działa choć jedna organizacja 
gotowa do przejęcia usług 
społecznych – oceniają urzędnicy

45 9 045 
20 60 40 

45%  konsultacje elektroniczne

20%  tak, działa taka organizacja

9%  pomiędzy organem reprezentującym NGO a JST

60%  tak, po przeszkoleniu

0%  konsultacje listowne

40%  zastanowimy się, gdy poznamy korzyści i obowiązki

0%  konsultacje telefoniczne i osobiste

0%  nie, braki fi nansowe

45%  debaty

0%  nie, braki techniczne

0%  nie jesteśmy zainteresowani

0%  nie, braki kadrowe

scowego? Jeśli nie, to dlaczego? Co 

można zmienić, aby konsultacje były 

bardziej owocne?

5. Czy w gminie funkcjonują silne 

organizacje, które można traktować 

jako partnerów przy realizacji zadań 

publicznych? Czy istnieje szansa, 

aby w najbliższym czasie któraś 

organizacja dojrzała do pełnienia 

takiej roli?

6. Jaki jest stopień profesjonalizacji 

organizacji? (Czy zatrudniają płatny 

personel; czy są osoby, dla których 

praca w organizacji jest głównym 

źródłem utrzymania; jaki jest średni 

budżet lokalnych organizacji; jak 

często spotykają się jej członkowie; 

czy budują długofalowe plany; czy 

prowadzą działalność gospodarczą; 

jak dużo środków fi nansowych absor-

bują z innych niż samorząd źródeł; 

jak wygląda obsługa księgowa; jaki 

mają potencjał techniczny?)
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D
iagnoza zawiera wiele infor-

macji, które pomagają ocenić 

stan miejscowego środowiska 

NGO i jego stosunków z samorządem. 

Cieszy mnie, że badanie diagnostyczne 

z założenia jest przeprowadzane na 

trzech współpracujących ze sobą 

środowiskach: urzędnikach, radnych 

rady miejskiej (gminy) oraz organizacji. 

Moim zdaniem dobrym pomysłem jest 

prowadzenie badania na całej popu-

lacji NGO funkcjonujących w danym 

samorządzie. Uważam, że w małych 

i średnich samorządach jest to możliwe 

i daje pełny opis rzeczywistości. Z tego 

co pamiętam w badaniu w naszej 

gminie stopa zwrotu ankiet od sto-

warzyszeń była duża (ponad 70%), 

a radnych jeszcze wyższa. Mamy więc 

do czynienia z reprezentatywnym 

badaniem. U nas się udało, w miarę 

łatwo to robić w małym środowisku, 

w którym działa niezbyt duża grupa 

organizacji pozarządowych (u nas jest 

ich ponad czterdzieści). Moim zdaniem 

trudno byłoby to wykonać w dużych 

miastach. Szkoda, że ankiety dla NGO 

nie zbierają również danych teleadre-

sowych organizacji to pozwoliłoby 

szybko aktualizować bazę danych 

organizacji z konkretnej gminy.

Ankietowanie nie jest łatwe 

i wymaga sporego zaangażowania 

czasu i pracy. W każdej gminie jest 

osoba, która koordynuje współpracę 

z organizacjami pozarządowymi. 

Zarówno w sferze przeprowadzania 

ankiet (najłatwiej przeprowadzić 

badanie wśród urzędników i radnych), 

jak i ich wprowadzania do arkusza 

kalkulacyjnego. Być może spotkania 

Diagnoza to dobry 
punkt wyjścia

Czy warto robić diagnozę, wyjaśnia Radosław Sujak, prezes Stowarzyszenia 
Młode Krosno i przewodniczący Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 

z NGO będą okazją do wypełniania 

ankiet, ale pozostanie grupa NGO, 

które często są nieobecne na tych 

spotkaniach. Tutaj niezbędna będzie 

pomoc w realizacji badania. Jestem 

jednak przekonany, że w każdej gminie 

znajdzie się organizacja (organizacje), 

która wesprze samorząd w wykonaniu 

tych zadań. Będzie to jeden z przeja-

wów współpracy. A może trzeba w każ-

dej gminie ogłosić konkurs na takie 

ankietowanie i „wklepanie” danych do 

narzędzia diagnozy? Dobrym pomy-

słem jest również proponowanie staży 

studentom socjologii, którzy mogliby 

odbyć przy takowym zadaniu swoje 

praktyki zawodowe.

Diagnoza, która została wykonana 

w projekcie PAKT jest świetnym źró-

dłem danych dotyczących środowiska 

NGO i wzajemnych opinii na linii 

samorząd – NGO. Przygotowane narzę-

dzie diagnostyczne wraz z ankietami 

jest dobrym produktem, który daje 

szansę na wielopłaszczyznową dia-

gnozę tej sfery. 

Na pewno istotne są pytania, na 

które możemy uzyskać odpowiedź 

za pomocą prowadzonych badań 

i danych wprowadzonych do narzę-

dzia diagnostycznego. Dla organizacji 

pozarządowych ważna będzie ich 

ocena przez rządzących (radnych 

i urzędników), dla samorządowców 

jaka jest kondycja trzeciego sektora. 

Dla wszystkich na pewno będzie 

interesującą odpowiedź na pytania 

o czytelność procedur, kondycję współ-

pracy. Wreszcie ważne pytanie o siłę 

organizacji, które mogą być partnerem 

w przejmowaniu zadań publicznych. 

Dla mnie najistotniejsze pytania to te, 

które dotyczą kondycji NGO. Wielokrot-

nie mam do czynienia z organizacją, 

która de facto składa się z prezesa 

i policzalnych na palcach jednej ręki 

aktywnych członków. Często taka 

organizacja bardziej mówi, że jest niż 

rzeczywiście działa. Zdobycie takiej 

wiedzy o organizacji pozwoli również 

na scharakteryzowanie wsparcia, jakie 

może zostać jej zaproponowane przez 

władze gminne.

Moim zdaniem bardzo ważne 

jest to, by po przygotowaniu takiej 

diagnozy podjąć dyskusję o jej treści. 

Często jest przecież tak, że zupełnie 

inaczej postrzegamy nasz własny 

świat niż wynika to z różnego rodzaju 

diagnoz. Diagnoza środowiska i jego 

wzajemnej współpracy może być przy-

czynkiem do progresywnych zmian.
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Krok 1 – zbieranie danych

Narzędzia badawcze Uwagi dla użytkowników 

Ankieta anonimowa dla 
przedstawicieli władz 
gminy oraz urzędników 
odpowiedzialnych za bez-
pośrednie relacje z organi-
zacjami
załącznik nr 1

Próba badawcza w Urzędzie powinna zostać dobrana w sposób celowy, wg klucza 
odpowiedzialności za świadczenie usług społecznych. W związku z tym należy 
wytypować tych pracowników urzędu, którzy mają w zakresie obowiązków zadania 
znajdujące się blisko tematu badania. Oprócz wytypowanych urzędników, przebadać 
należy także władze gminy (burmistrza/wójta, zastępcę, skarbnika, sekretarza).

Ankieta dla przedstawicieli 
wszystkich organizacji 
pozarządowych
załącznik nr 2

Próba badawcza w grupie organizacji pozarządowych stanowić powinna całą popu-
lację NGO zarejestrowanych w gminie.
Na ankietach tych organizacji, do których nie udało się dotrzeć, badający powinien 
szczegółowo opisać każdą sytuację, w której nie udało się nawiązać kontaktu. Jedno-
cześnie rekomendujemy przygotowanie elektronicznej wersji ankiety, która będzie 
wierną kopię wersji papierowej, a pozwoli szybko i łatwo udzielić odpowiedzi (w tym 
celu można skorzystać z darmowych portali umożliwiających zamieszczenie ankiet, 
np. www.moje-ankiety.pl). 
Aby uzyskać zwrot ankiet z istotnymi odpowiedziami na wysokim poziomie należy: 
A) Nawiązać kontakt z każdą organizacją

• na początku kontakt telefoniczny, uprzedzając o zamierzonej wysyłce poczto-
wej ankiety, wyjaśniamy cel badania oraz prosimy o priorytetowe potrakto-
wanie pisma i odesłanie ankiety w kopercie zwrotnej na adres prowadzącego 
badanie.

• potem wysyłamy pocztą tradycyjną listy z ankietami, ale weźmy pod uwagę, 
że z częścią organizacji nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego, więc 
dopiero pismo z ankietą stanowić będzie pierwszą formę styczności organiza-
cji z badaniem. Jeśli zespół badawczy przygotuje również wersję online ankie-
ty, będzie można rozesłać prośby o wypełnienie ankiety pocztą elektroniczną, 
wraz z odnośnikiem do ankiety online.

B) Zweryfi kować dane organizacji 
• w przypadku otrzymania zwrotu pisma z pocztową adnotacją o nieznanym 

adresacie i braku możliwości nawiązania kontaktu z organizacją w żaden 
inny sposób, umieszczamy taką informację w arkuszu monitorującym zwrot 
ankiet (pyt. 1). Taka organizacja oznaczona zostanie jako nieistniejąca/nie-
możliwa do odnalezienia.

C) Ponowić kontakt z organizacją
• w przypadku braku terminowej odpowiedzi ze strony organizacji, podejmuje-

my kolejne kroki: powtarzamy kontakt telefoniczny (tam, gdzie będzie to moż-
liwe), kontakt e-mail (tam, gdzie to możliwe) oraz planujemy wizyty osobiste 
pod adresami podanymi przez organizację. W ten sposób uzyskamy odpowie-
dzi zwrotne lub klarowne deklaracje organizacji, że nie udzielą odpowiedzi na 
pytania.

Ankieta anonimowa dla 
radnych 

załącznik nr 3

Próba badawcza w grupie radnych również powinna dotyczyć całej populacji.
Badanie to wymaga najmniejszego nakładu pracy – możemy je przeprowadzić pod-
czas jednego z posiedzeń Rady Miejskiej/Gminy. 

Instrukcja 
użytkowania narzędzia
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Aby uzupełnić stan wiedzy i pogłę-

bić badanie, warto przeprowadzić 

analizę danych zastanych, w tym 

analizę dokumentów i badań prze-

prowadzonych przez gminę na prze-

strzeni ostatnich kilku lat w obszarze 

współpracy z NGO. Przedmiotem szcze-

gółowej analizy stać się mogą przede 

Krok 2 – Analiza zebranych danych

Aby współpraca z organizacjami pozarządowymi odpowiadała na realne potrzeby, ważne jest przeprowadzenie 
diagnozy stanu bieżącej współpracy oraz potencjału i sytuacji środowiska organizacji pozarządowych w gminie. 
Badanie może zostać przeprowadzone przy pomocy opisanych narzędzi badawczych. Wg naszego produktu 
badanie opiera się na trzech grupach respondentów – organizacjach pozarządowych, radnych oraz pracownikach 
i władzach urzędów gminy.
Wszystkie ankiety składają się z pytań zamkniętych. Zrezygnowano z umieszczenia pytań otwartych w narzę-
dziach, ponieważ interpretacja odpowiedzi wymaga od osoby przeprowadzającej badanie znajomości metodologii 
oraz wysokich umiejętności analitycznych. Nie jest możliwe zaproponowanie w tej instrukcji dokładnej ścieżki 
postępowania w takim przypadku.

Rekomendacje 

wszystkim roczne programy współ-

pracy oraz sprawozdania z wykonania 

tych programów. Przeprowadzenie 

procesu jest czasochłonne, a dokładna 

metodologia takiego badania zależy 

od specyfi ki regionu, w którym pro-

dukt będzie wdrażany. W związku 

z tym zapraszamy do zapoznania 

się z rozdziałem raportu Fundacji na 

rzecz Collegium Polonicum, w którym 

prezentujemy szczegółowo przebieg 

analizy dokumentacji przeprowa-

dzonej w gminie Krosno Odrzańskie. 

Można potraktować ją jako instrukcję 

przeprowadzenia procesu (http://www.

pakt-com.org/o-projekcie/badanie)

Proces ułatwi narzędzie do analizy 

zebranych danych (plik narzedzie_dia-

gnoza.xls). Po otworzeniu pliku może 

pojawić się monit z zapytaniem o włą-

czenie zawartości aktywnej. Należy 

umożliwić programowi włączenie 

tych zawartości.

Narzędzie składa się z 3 
części:
1. Arkusze wprowadzania danych. 

Istnieją 3 arkusze, w których należy 

wprowadzać dane z wypełnionych 

ankiet. Każdy z nich dotyczy innego 

typu ankiet (dla NGO, dla JST i dla 

radnych).

2. Zbiór wszystkich wprowadzonych 

danych i przetworzenie ich na 

dane procentowe.

3. Zbiór wykresów utworzonych na 

podstawie danych przetworzonych 

w części drugiej.

Instrukcja obsługi arkusza
Praca z arkuszem przebiega bardzo 

intuicyjnie i wymaga tylko przepisania 

odpowiedzi z ankiet do odpowiednich 

arkuszy, wg odpowiednich zasad, 

przedstawionych poniżej:

1. W ankiecie istnieją różne typy 

pytań, oznaczone odpowiednimi 

symbolami – są to pytania jedno-

krotnego wyboru, wielokrotnego 

wyboru oraz pytania o dane licz-

bowe. Rozróżnienie tych trzech 

typów odpowiedzi ma swoje 

odzwierciedlenie w arkuszu. To 

rozróżnienie widać w wierszu nr 2 

każdego z arkuszy wprowadzania 

danych. Pod każdym pytaniem 

(którego treść wpisana jest w wier-

szu nr 1) znajdują się kolorowe 

komórki. Komórki szare oznaczają 

pytania jednokrotnego wyboru. 

Komórki pomarańczowe oznaczają 

pytania wielokrotnego wyboru. 

Komórki zielone oznaczają pytanie 

o dane liczbowe.

2. Pytania jednokrotnego wyboru 

należy wypełniać wpisując TYLKO 

JEDNĄ literkę odpowiedniego 

wariantu odpowiedzi (czyli a b 

c itp.), nie powinny znaleźć się 

w takich komórkach żadne dodat-

kowe znaki. Nie zastosowanie się 

do tej zasady skutkować będzie 

nieodpowiednim zliczaniem 

odpowiedzi.

PRZYKŁAD:

pyt. 21 czy buduje plan działania

 

c

1. Pytania wielokrotnego wyboru są 

rozbite na warianty odpowiedzi, 

tzn. gdy pytanie liczy sobie np. 7 

odpowiedzi, z których ankieto-

wany może wybrać 3, to w arkuszu 

widnieje pytanie (w pierwszym 

wierszu) oraz wszystkie warianty 

odpowiedzi, rozbite na osobne 

kolumny (czyli w przedstawianym 

przykładzie będzie to 7 powtórzo-

nych tych samych pytań w wierszu 

1, oraz 7 wariantów odpowiedzi 

w wierszu nr 2). Te warianty pytań 

należy wypełniać wpisując CYFRĘ 

1 w tej kolumnie, w której znajduje 

się udzielony wariant odpowiedzi. 

Pozostałe warianty należy pozo-

stawić puste.



PRZYKŁAD:

pyt. 22 czy 
mogłaby wziąć 

realizację 
zadania

pyt. 22 czy 
mogłaby wziąć 

realizację 
zadania 2

pyt. 22 czy 
mogłaby wziąć 

realizację 
zadania 3

pyt. 22 czy 
mogłaby wziąć 

realizację 
zadania 4

pyt. 22 czy 
mogłaby wziąć 

realizację 
zadania 5

pyt. 22 czy 
mogłaby wziąć 

realizację 
zadania 6

pyt. 22 czy 
mogłaby wziąć 

realizację 
zadania 7

a b c d e f g

1   1   1    

2. Pytania o dane liczbowe są trzy, tylko w części dotyczącej organizacji pozarządowych. Są to pytania nr 8 oraz 14 

a) i 14b). W odpowiedzi na te pytania należy wpisać tylko liczbę, którą w ankiecie wpisali respondenci.

3. Warto również numerować ankiety w wersji papierowej zgodnie z numeracją nadaną w arkuszu wprowadzania 

odpowiedzi. Gdy trzeba będzie wrócić do konkretnej ankiety, żeby zweryfi kować poprawność wprowadzonych 

danych, taka numeracja bardzo ułatwi odnalezienie odpowiedniego źródła wpisów.
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Krok 3 – Wnioskowanie

Przykładowe pytania, na jakie można uzyskać odpowiedź po przeprowadzonym badaniu:

1. Ile organizacji pozarządowych faktycznie, aktywnie działa na terenie gminy?

2. Jaka jest ogólna sytuacja lokalnych NGO? (rozwijające się, upadające…)

3. Jakie jest podejście urzędników/radnych do uchwalania programu współpracy z NGO? Jak bardzo utożsamiają 

się z przyjętym dokumentem?

4. Czy organizacje chętnie biorą udział w konsultowaniu aktów prawa miejscowego? Jeśli nie, to dlaczego? Co można 

zmienić, aby konsultacje były bardziej owocne?

5. Czy w gminie funkcjonują silne organizacje, które można traktować jako partnerów przy realizacji zadań publicz-

nych? Czy istnieje szansa, aby w najbliższym czasie któraś organizacja dojrzała do takiej roli?

6. Jaki jest średni stopień profesjonalizacji organizacji? (czy zatrudniają płatny personel; czy są osoby, dla których 

praca w organizacji jest głównym źródłem utrzymania; jaki jest średni budżet lokalnych organizacji; jak często 

spotykają się jej członkowie; czy budują długofalowe plany; czy prowadzą działalność gospodarczą; jak dużo 

środków fi nansowych absorbują z innych niż samorząd źródeł; jak wygląda obsługa księgowa; jaki mają potencjał 

techniczny?)

7. Jak mocno organizacje są uzależnione od gminy (czy szukają środków w innych źródłach)?

8. W jakich obszarach tematycznych można traktować organizacje pozarządowe jako potencjalnego partnera?

9. Jak oceniane są procedury dotyczące podziału środków publicznych pomiędzy lokalne organizacje?

10. Jak przebiega obecnie współpraca międzysektorowa? (ocena współpracy, ze strony JST i NGO; analiza sprawozdań 

z realizacji rocznych programów współpracy, przebieg konsultacji społecznych; przenikanie się roli – członkowie 

NGO będący jednocześnie radnymi itp.)

11. Jakie podejście do wspierania fi nansowego organizacji pozarządowych mają różne grupy badanych? Ilościowe 

(dla wszystkich „po trochę”), czy jakościowe („dla tych, którzy zrobią z nich pożytek)?

Odpowiedzi na powyższe pytania można porównać z wynikami diagnozy przeprowadzonej przez zespół projektu 

pakt.com.org (raport z diagnozy dostępny jest na stronie internetowej www.pakt-com.org, link: http://www.pakt-com.

org/o-projekcie/badanie oraz na stronie www.fundacjacp.org link: http://www.fundacjacp.org/pl/fundacja/publikacje) 

oraz z innymi badaniami (np. prowadzonymi przez Stowarzyszenie Klon/Jawor lub z badaniem przeprowadzonym 

przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w ramach projektu Podaj dalej, dostępnym na stronie fundacjacp.

org pod linkiem http://www.fundacjacp.org/pl/fundacja/publikacje). 
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Krok 4 – ankiety online

Istnieje możliwość przeprowadzenia podobnej analizy z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi internetowych 

jak np. google forms. Zasada działania tego narzędzia jest bardzo podobna – wystarczy, że wzór ankiety zostanie prze-

tworzony na ankietę internetową właśnie w aplikacji google forms. Stworzenie ankiety online wymaga podstawowej 

znajomości obsługi komputera oraz średniej znajomości języka angielskiego. Po stworzeniu ankiety i pobraniu jej 

linku można ją rozsyłać bezpośrednio do respondentów. Odpowiedzi będą spływać bezpośrednio do analizatora 

online, który pełni tą samą funkcję, co arkusz analizujący odpowiedzi w przedstawionym narzędziu. Wadą takiego 

rozwiązania jest brak w wersji papierowej ankiety google forms – możemy wykorzystać załączniki do niniejszego 

narzędzia i gdy te załączniki wrócą do prowadzącego badanie w wersji papierowej, ręcznie wprowadzić je do arkusza 

online. Instrukcja obsługi narzędzia znajduje się pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=jrc4rRAGY1k

oraz tutaj: http://artykuly.soft onic.pl/jak-utworzyc-ankiete-z-google-dysk

Załączniki dostępne na płycie w folderze Produkt nr 1

1. Ankieta dla radnych

2. Ankieta dla urzędników

3. Ankieta dla NGO





Produkt cząstkowy nr 2

Innowacyjny program szkoleniowy dla przedstawicieli JST 
oraz przedstawicieli NGO wraz z metodologią prowadzonych zajęć

Szkolenia 

dla JST i NGO
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W
iększość spotkań władzy 

z przedstawicielami orga-

nizacji pozarządowych ma 

charakter mniej lub bardziej ofi cjalny. 

Nie ma czasu na wymianę myśli, 

poglądów, podzielenie się pomysłami… 

Dlatego zachęcamy do wspólnych 

szkoleń. Kilka dni spędzonych razem, 

pod okiem doświadczonego trenera 

pozwala wybudować podstawy 

współpracy. 

Ze strony gminy w szkoleniach 

uczestniczyli przedstawiciele władz, 

radni, urzędnicy zajmujący się współ-

W tym samym 
miejscu i czasie

Empowerment 
w praktyce

Każde ze szkoleń było poświę-
cone jednemu z elementów 
PAKTU WSPÓŁPRACY. Oprócz 
wiedzy, jak go zastosować, 
uczestnicy dowiedzieli się rów-
nież dlaczego warto to zrobić. 
Poznali swoje potrzeby, możli-
wości i wyznaczyli cele. Każdy 
moduł był tak przygotowany, 
aby uczestnicy mogli wyrazić 
opinię o danym szkoleniu, 
tematyce, sposobie prowadze-
nia. Na bieżąco prowadziliśmy 
dyskusję na ten temat. Dzięki 
opiniom zabraliśmy rekomen-
dacje, które zostały włączone 
do produktu. Produkt zmienił 
się zasadniczo – uczestnicy za-
sugerowali, żeby nie dzielić ich 
na 2 grupy, bo efekty przynosi 
tylko wspólna praca.

pracą z organizacjami. A także przed-

stawiciele jednostek budżetowych 

gminy, które podczas realizacji swoich 

zadań mogą współpracować z organiza-

cjami (np. ośrodek pomocy społecznej, 

ośrodek sportu i rekreacji, ośrodek 

kultury). Tak szeroka grupa uczestni-

ków pozwala na wymianę poglądów 

i spostrzeżeń, dotyczących wspólnych 

działań, oczekiwań, a także barier. 

Odbyło się 5 zjazdów, każdy z nich obej-

mowała 2 dni po 8 h (piątek i sobota). 

Podczas warsztatów uczestnicy zasta-

nawiali się np. nad tym, jak mogłoby 

wyglądać ich miasto za 20 lat. Na 

czym zależy osobom pracującym 

w urzędzie? Jakimi wartościami kierują 

się „działacze” organizacji? Rodzą się 

pomysły, plany… Rolą trenera było 

także zachęcanie uczestników do 

budowania relacji i poczucia odpo-

wiedzialności za lokalną społeczność. 

Co najważniejsze, warsztaty nie były 

nudne! To nie był czas spędzony na 

biernym słuchaniu wykładów, raczej 

wspólna praca w sprzyjających okolicz-

nościach. Jak trening przed wyjściem 

na boisko. 
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M
iałam okazję uczestniczyć 

w szkoleniach organizowa-

nych w ramach PAKT-u. To 

dobry czas pełny potrzebnych infor-

macji. Jestem przekonana, że narzędzie 

w postaci szkoleń wymaga modyfi kacji. 

Moim zdaniem trzeba połączyć obie 

grupy na zajęciach, najważniejszym 

argumentem przemawiającym za 

tym faktem jest to, że mamy inne 

spojrzenia na poszczególne sprawy. 

Osoby sprawujące władzę w danym 

samorządzie oraz urzędnicy często 

mają inny punkt widzenia na różne 

sprawy niż organizacje pozarządowe. 

Gdy zajęcia są prowadzone wspólnie, 

na bieżąco możemy prezentować 

i przedyskutować swoje opinie i sta-

nowiska. Pozwalają poznać punkt 

widzenia samorządowców na współ-

pracę z NGO, dzięki czemu NGO mają 

możliwość zrozumieć, z czego czasem 

wynikają trudności związane z nie-

możliwością przeforsowania pewnych 

pomysłów. Np. oczywistym się staje, 

że samorząd na pewne działania 

zwyczajnie nie ma środków. Truizmem 

wręcz będzie stwierdzenie, że wspólna 

praca w trakcie zajęć jest też najlepszą 

okazją do integracji obu środowisk. 

Jak już wspominałam, szkolenia 

dają sporą wiedzę w różnych dzie-

dzinach dotyczących współpracy 

NGO i samorządu. To ważna wartość 

dodana. Niewątpliwie stają się też 

przyczynkiem do dyskusji na temat 

diagnozowania potrzeb społecznych, 

tworzenia programu wieloletniego 

i badania jakości usług społecznych 

czy badania efektywności społecznej 

i ekonomicznej zmiany formy realizacji 

usług społecznych na kontraktowa-

nie. Ten zakres szkoleniowy wart jest 

realizacji. Podobnie jak ćwiczenia 

Wspólnie w jednej sali
O szkoleniach mówi Anna Miechowicz, członkini zarządu Stowarzyszenia Przystań, 

kierowniczka fi lii Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja” 

z organizacji i prowadzenia debat oks-

fordzkich. Nie było to łatwe – twarde 

reguły, ograniczony czas, konieczność 

wyjścia na środek i prezentowania 

swoich poglądów. W warsztatowym 

tempie i warsztatowej atmosferze 

łatwo się to ćwiczy.

Wcześniej wspominałam o integra-

cji środowiska NGO i JST, ale szkolenia 

są też okazją do integracji samego śro-

dowiska organizacji. Bliższe poznanie 

się z samorządowcami pozwala budo-

wać zaufanie, które jest niezbędnym 

elementem dobrej i odpowiedzialnej 

współpracy. Moim zdaniem dzięki 

wymianie doświadczeń wzrasta chęć 

do podejmowania działań na rzecz 

mieszkańców gminy. Oto przecież 

chodzi wszystkim uczestnikom pro-

cesu szkoleniowego.

Ważną rolę odgrywają również 

prowadzący, którzy muszą znać śro-

dowisko organizacji pozarządowych 

i samorządu. Muszą mieć dużą wie-

dzę na temat zasad funkcjonowania 

wspomnianych środowisk, ale także 

praktyki ich działania. Chociażby po 

to, by podpowiadać ciekawe rozwią-

zania, lub podawać je pod dyskusję. 

Szkolenia organizowane w ramach 

PAKT-u były prowadzone przez ten 

sam zespół prowadzących. Spotyka-

liśmy się praktycznie raz na miesiąc. 

Uczyliśmy się, ale też była okazja do 

obserwowania nas jako grupy (łącznie 

organizacji i samorządowców). Jedna 

ekipa prowadząca zajęcia ma możli-

wość zewnętrznego ocenienia procesu 

grupowego, który ma miejsce w grupie 

szkoleniowej. Taka ocena może być 

oczywiście częścią składową diagnozy 

relacji pomiędzy trzecim sektorem, 

a szeroko rozumianym samorządem 

(urzędnicy, radni). Zawsze to ciekawe, 

jak postrzegają nas ludzie z zewnątrz. 

To wszystko jest powodem, dla którego 

warto zatrudnić zewnętrzny, dobrze 

przygotowany zespół szkoleniowy, 

który poprowadzi wszystkie zajęcia. 

I jeszcze jedno, sprawdźmy za 

każdym razem co w naszym małym 

lokalnym środowisko wymaga jesz-

cze wsparcia wiedzą. Może warto 

o takie elementy poszerzyć zakres 

szkoleń. Jestem przekonana, że tak 

przygotowany program szkoleń, posze-

rzony o lokalne potrzeby jest, będzie, 

pomocny w budowaniu silnej i zdrowej 

współpracy organizacji pozarządowych 

i samorządu.



W gminie Krosno Odrzańskie, zdiagnozowano brak kultury współpracy pomiędzy JST a NGO. Po etapie testowania 
zebraliśmy rekomendacje do programu szkoleń i zawarliśmy je w opisie produktu. Szkolenia zostały skondensowa-
ne, zajęcia wspólne dla obu grup, z położeniem nacisku na integrację obu sektorów, wspólne wyciąganie wnio-
sków z poszczególnych części szkoleń, naukę kompromisu.
Ważnym jest także, aby cały cykl przeprowadziła ta sama osoba. Pozna grupę i społeczność, która chce budować 
współpracę w nowoczesnym wymiarze.

Metody pracy trenera:
Ćwiczenia ułatwiające komunikację obu grup, ćwiczenia integracyjne i motywujące do pracy, zadania na kre-
atywność i twórcze myślenie w podejściu do pracy. Warto zwrócić uwagę na wprowadzenie na początku każdego 
modułu – powinno być krótkie i rzeczowe, skupione na korzyściach. Ważne jest, żeby uczestnicy „polubili” produkt 
i wiedzieli, w jakim celu mają z niego korzystać. 

Rekomendacje dla trenera 
Trenerzy powinni przed rozpoczęciem zajęć zapoznać się bardzo dokładnie z produktami wchodzącymi w skład 
PAKT-u Współpracy. Powinni elastyczne reagować na potrzeby grupy, posiadać szeroki wachlarz stosowanych 
metod i rozwiązań. Podane przykłady rozwiązań mogą ulegać zmianom, aczkolwiek treść merytoryczna powinna 
pozostać w niezmienionym kształcie. Trenerzy powinni mieć duże doświadczenie i wiedzę dotycząca współpracy 
pomiędzy JST i NGO, aby móc racjonalnie spojrzeć na problemy wspólnoty lokalnej, jaką jest mała gmina. Ważne 
jest także to, żeby trener poznał daną społeczność, jej problemy, dlatego też szkolenia powinny rozpocząć się warsz-
tatem integracyjnym, z elementami komunikacji. I potem już, w każdym module, warto stosować ćwiczenia tego 
typu, aby proces integracji wzmacniać.
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Rekomendacje 



Instrukcja użytkowania narzędzia

Miejsce Ośrodek szkoleniowy poza miejscowością lub odpowiednia sala na miejscu

Terminy

Dwie możliwości do wyboru:
- 3 zjazdy dwudniowe – każde szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych
- 6 spotkań jednodniowych na miejscu, każde szkolenie trwa 8 godzin 
dydaktycznych

Wymagania techniczne 1 sala dydaktyczna, na ok. 20 osób 
sprzęt: projektor, ekran, fl ipchart, markery, laptopy

Grupy docelowe

W każdym module weźmie udział max 20 osób - 10 użytkowników, 10 odbiorców. 
Liczba ta będzie uzależniona od wielkości danej społeczności 

Użytkownicy – 10 osób 
Osoby decyzyjne, radni, pracownicy samorządu, zajmujący się kontaktami z NGO, 
przygotowywaniem i przeprowadzaniem konsultacji programu współpracy, 
organizowaniem i przeprowadzaniem konkursów dla NGO, pracownicy ośrodków 
sportu, kultury i ośrodków pomocy społecznej

Odbiorcy – 10 osób 
Członkowie zarządów, pracownicy NGO z gmin, kluczowi przedstawiciele – osoby, 
które aktywnie działają w III sektorze, animują działania na rzecz swoich środo-
wisk, pracują na rzecz rozwoju obywatelskiego w gminie

Materiały i pomoce 
dydaktyczne 

Ekran, projektor, komputer
Flipchart, kartki A4, markery
Ankieta dla trenera
Ankieta dla uczestników
Materiały przygotowane przez trenera

Tematyka zajęć

1  moduł Warsztaty integrujące uczestników, wprowadzające w tematykę współpracy mię-
dzysektorowej 

2  moduł Diagnoza potrzeb społecznych w gminie – praktyczne zastosowanie metod i narzę-
dzi wypracowanych w ramach projektu.

3  moduł Wieloletni program współpracy szansą na profesjonalną i długofalową współpracę 
pomiędzy NGO a JST.

4  moduł Debaty oksfordzkie jako innowacyjna metoda przeprowadzania konsultacji spo-
łecznych w gminie

5  moduł Jak zbadać jakość usług społecznych realizowanych w formie kontraktacji?

6 moduł Jak zbadać efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług 
społecznych na kontraktowanie?
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I zjazd – 16 godzin lub 2 dni stacjonarne
Zawiera 2 moduły szkoleniowe

Jest wprowadzeniem w zagadnienia współpracy międzysektorowej, uczestnicy pozna-
ją się, uczą się pracować w grupie. Trener stosuje narzędzia i ćwiczenia motywujące 
oraz integrujące. Cały czas nawiązując do współpracy, poznaje grupę, a grupa trenera. 
Taka interakcja ma sprawić trwałość efektów, pomóc uczestnikom poznać nowoczesne 
metody współpracy międzysektorowej, zachęcić do stosowania produktów.

Temat pierwszego 
modułu

Warsztaty integrujące uczestników, wprowadzające w tematykę współpracy 
międzysektorowej

Cel szkolenia Rozwój kompetencji związanych z komunikatywnością, dzieleniem się wiedzą 
i doświadczeniem oraz efektywną i skuteczną współpracą w zespole. 

Efekty

Po zakończeniu szkolenia uczestnik wie:
- jak współpracować w grupie
- na czym polega komunikowanie się i potrafi  pokonywać bariery komunikacyjne
- jak ważna jest współpraca między sektorami

Metodologia zajęć

8 godzin dydaktycznych

Wprowadzenie do tematu szkolenia
Zebranie oczekiwań od uczestników

Ćwiczenia w grupach, praca warsztatowa 
Ewaluacja i podsumowanie

Temat drugiego modułu Diagnoza potrzeb społecznych w gminie – praktyczne zastosowanie metod 
i narzędzi wypracowanych w ramach projektu „PAKT.com.org”

Cel szkolenia Nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb społecznych w gminie 
z zastosowaniem metod i narzędzi wypracowanych w ramach projektu 

Efekty

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
- potrafi  zastosować narzędzia diagnostyczne wypracowane w ramach projektu
- potrafi  diagnozować potrzeby społeczne w gminie
- rozumie jak ważne jest diagnozowanie potrzeb społecznych
- potrafi  przygotować raport o zawartości 1) metoda, 2) diagnoza (stan, przyczyny, 
rokowania), 3) proponowane rozwiązania

Materiały 
dla uczestników

Zestaw narzędzi produktu cząstkowego nr 1 na płycie CD i w wersji papierowej, 
załączniki:1, 2, 3

Metodologia zajęć

8 godzin dydaktycznych

Wprowadzenie do tematu szkolenia
Zebranie oczekiwań
Omówienie struktury produktu fi nalnego i produktu cząstkowego nr 1
Ćwiczenie w grupach:
praca z narzędziami badawczymi, analiza ankiet, wprowadzania danych, 
odczytywanie wyników

przygotowanie raportu z diagnozy
Ewaluacja i podsumowanie
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II zjazd – 16 godzin lub 2 dni stacjonarne
Zawiera 2 moduły szkoleniowe

Poświęcony jest produktom 3 i 4. Tematyka łączy się – zaczynamy od budowania wielo-
letniego programu współpracy a kończymy na konsultowaniu poprzez debaty oksfordz-
kie i inne formy konsultacji społecznych. Ważne jest wykorzystanie wiedzy uczestników 
i dostosowanie zapisów w programie do realiów danej gminy. Aby przygotować program 
odpowiadający na potrzeby, a nie koncert życzeń, którego nie można będzie zrealizować.

Temat trzeciego modułu Wieloletni program współpracy szansą na profesjonalną i długofalową współpracę 
pomiędzy NGO a JST.

Cel szkolenia Nabycie umiejętności tworzenia procedury wieloletniego programu współpracy 
pomiędzy NGO a JST.

Efekty

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
- potrafi  rozróżnić program wieloletni od jednorocznego
- rozumie zapisy w ustawie o DPPiW
- rozumie zapisy w ustawie o fi nansach publicznych
- zna metody tworzenia programów strategicznych i ich znaczenia

Materiały 
dla uczestników

Zestaw narzędzi produktu cząstkowego nr 3 na płycie CD i w wersji papierowej, 
załączniki nr 1-6, oraz 
- wydrukowana ustawa o DPPiW
- wydrukowana ustawa o fi nansach publicznych 

Metodologia zajęć

8 godzin dydaktycznych

Wprowadzenie do tematu szkolenia
Zebranie oczekiwań
Omówienie struktury produktu fi nalnego i produktu cząstkowego nr 3
Praca warsztatowa – uwspólnienie pojęć dotyczących produktu cząstkowego nr 3
Ćwiczenie w grupach:
Analiza zapisów w ustawie o DPPiW
Analiza zapisów w ustawie o fi nansach publicznych
Tworzenie wstępnych założeń programy wieloletniego
Ewaluacja i podsumowanie

Temat czwartego modułu Debaty oksfordzkie jako innowacyjna metoda przeprowadzania konsultacji 
społecznych w gminie

Cel szkolenia Nabycie umiejętności organizowania konsultacji społecznych w formie debat 
oksfordzkich

Efekty 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
- zna wagę konsultacji społecznych w procesie rozwoju społeczeństwa lokalnego
- rozumie, na czym polega debata, potrafi  się do niej przygotować, zorganizować 
i przeprowadzić.
- zna różne formy konsultacji społecznych 

Materiały 
dla uczestników

Zestaw narzędzi produktu cząstkowego nr 4 na płycie CD i w wersji papierowej, 
załączniki nr 1 i 2.

Metodologia zajęć

8 godzin dydaktycznych

Wprowadzenie do tematu szkolenia
Zebranie oczekiwań
Omówienie struktury produktu fi nalnego i produktu cząstkowego nr 4
Praca warsztatowa – uwspólnienie pojęć dotyczących produktu cząstkowego nr 4
Ćwiczenie praktyczne:
Przeprowadzenie konsultacji w formie debaty oksfordzkiej 
Ewaluacja i podsumowanie
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III zjazd 16 godzin lub 2 dni stacjonarne
Zawiera 2 moduły szkoleniowe

Poświęcony poznaniu i wdrażaniu produktu nr 5, który składa się z dwóch elemen-
tów badania jakości oraz efektywności społecznej i ekonomicznej zmiany formy 
realizacji usług społecznych na kontraktowanie. Temat jest trudny, dlatego proponu-
jemy korzystać z konkretnych przykładów, pokazywać dobre praktyki.

Temat piątego modułu Jak zbadać jakość usług społecznych realizowanych w formie kontraktacji?

Cel szkolenia Nabycie umiejętności badania jakości usług społecznych realizowanych w formie 
kontraktacji

Efekty 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
- potrafi  zastosować proponowane narzędzia w praktyce
- rozumie znaczenie badania jakości usług społecznych
- ma orientację w metodach i technikach badania jakości usług społecznych

Materiały szkoleniowe dla 
uczestników

Zestaw narzędzi produktu cząstkowego nr 5 na płycie CD i w wersji papierowej

Metodologia zajęć

8 godzin dydaktycznych

Wprowadzenie do tematu szkolenia
Zebranie oczekiwań
Omówienie struktury produktu fi nalnego i produktu cząstkowego nr 5
Praca warsztatowa – uwspólnienie pojęć dotyczących produktu cząstkowego nr 5

Ćwiczenie w grupach:
Praca z narzędziem i jego zastosowanie w praktyce 

Ewaluacja i podsumowanie

Temat szóstego modułu
Jak zbadać efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług spo-
łecznych na kontraktowanie?

Cel szkolenia Nabycie umiejętności badania efektywności społecznej i ekonomicznej zmiany formy 
realizacji usług społecznych na kontraktowanie

Efekty 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
- potrafi  zastosować proponowane narzędzia w praktyce, rozumie instrukcję
- rozumie znaczenie badania efektywności społecznej i ekonomicznej zmiany formy 
realizacji usług społecznych na kontraktowanie
- ma orientację w metodach i technikach badania efektywności usług społecznych

Materiały dla uczestników Zestaw narzędzi produktu cząstkowego nr 5 na płycie CD i w wersji papierowej

Metodologia zajęć

8 godzin dydaktycznych

Wprowadzenie do tematu szkolenia
Zebranie oczekiwań
Omówienie struktury produktu fi nalnego i produktu cząstkowego nr 5
Praca warsztatowa – uwspólnienie pojęć dotyczących produktu cząstkowego nr 5

Ćwiczenie w grupach:
praca z narzędziem i jego zastosowanie w praktyce 
Ewaluacja i podsumowanie
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Produkt cząstkowy nr 3

Procedura powstawania wieloletniego programu współpracy gminy 
z organizacjami pozarządowymi przez powołany w tym celu Zespół Partycypacyjny

Wieloletni 

Program 

Współpracy
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W
 jaki sposób najlepiej wypra-

cować wieloletni program 

współpracy? Razem. Doku-

ment ten to „mapa drogowa” współ-

pracy. Dlatego warto powołać Zespół 

Partycypacyjny. Ludzie, gdy już się 

Wspólna praca 
się opłaca

Zgodnie 
z empowerment 

Już bardziej nie można być 
empowerment jak podczas 
wspólnego przygotowywa-
nia wieloletniego programu 
współpracy. Każdy z uczest-
ników miał wpływ na to, jak 
taki program będzie wyglądać. 
Dyskusje były burzliwe, proces 
długi, ale przyniosło to oczeki-
wany efekt w postaci dopraco-
wanej procedury i uchwalenia 
wieloletniego programu 
współpracy przez Radę Miej-
ską w Krośnie Odrzańskim. 

spotkają, rozmawiają bardzo chętnie. 

Prowadzący dba, by dyskusja była 

konstruktywna. 

Zespół Partycypacyjny składał się 

z przedstawicieli władz gminy, radnych, 

urzędników, sołtysów, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, miesz-

kańców – czyli tych, którzy chcieli 

włączyć się w prace nad dokumentem. 

Nie tylko deklarowali, że są gorącymi 

zwolennikami współpracy, ale gotowi 

byli poświęcić nieco czasu na doregu-

lowanie zasad i priorytetów. 

Zespół w Krośnie Odrzańskim spo-

tykał się od stycznia do września 2014 

r. Łącznie 6 razy. Udział wzięło łącznie 

21 osób. Pierwsze 4 posiedzenia była 

to praca nad konkretnymi obszarami 

życia społecznego i pomysłami na 

działania. Podczas kolejnych dopre-

cyzowywano zasady współpracy, jak 

cele programu, sposób powoływania 

komisji do oceny wniosków, zasady 

konsultowania programu czy spo-

sób ewaluacji. Spotkania prowadził 

moderator. Odbywały się naprze-

miennie w urzędzie oraz siedzibach 

kilku organizacji. 
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J
estem przekonany, że opraco-

wana instrukcja, opisująca „krok 

po kroku” procedurę powstawa-

nia wieloletniego programu ułatwi 

innym samorządom jego wprowadze-

nie, do czego serdecznie zachęcam. 

Warto podejść do tej tematyki nie 

tylko jak do obowiązku wynikającego 

z ustawy, ale zaplanować współpracę 

z NGO w dłuższej perspektywie cza-

sowej, angażując w to partnerów 

z trzeciego sektora. W tym kontekście 

Zespół Partycypacyjny składający się 

zarówno z przedstawicieli samorządu, 

jak i organizacji pozarządowych, 

staje się naturalnym forum inicju-

jącym tworzenie takiego programu. 

Niezwykle ważne dla efektywności 

jego działania jest podział tematyki 

spotkań na kilka sfer, najważniejszych 

z punktu widzenia danej społeczności. 

Przygotowanie programu wielo-

letniego wymusza na obu partnerach 

(NGO i JST) potrzebę dookreślenia 

tego, co chcielibyśmy wspólnie zrobić. 

Pomocnym narzędziem są do tego 

analizy SWOT. Nikt nie jest idealny, 

ani samorząd, ani organizacje poza-

rządowe, warto więc wspólnie określić 

obszary wymagające wsparcia i razem 

ustalać zakres działań istotnych 

z punktu widzenia różnych środowisk. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 

wieloletni program współpracy gminy 

z trzecim sektorem ma być propozycją 

takich działań, a nie ich zamkniętym 

katalogiem. Tworzony jest, w oparciu 

o dzisiejszą wiedzę, możliwości, chęci 

W stronę 
profesjonalnej 

współpracy
Jak powstawał wieloletni program współpracy w Krośnie Odrzańskim, 

wyjaśnia Marek Cebula, burmistrz Krosna 

i odzwierciedla zarówno lokalne 

potrzeby, jak i możliwości. A one na 

przestrzeni lat mogą ulec zmianie. 

Z tego względu rekomendujemy 

przyjęcie programu na trzy lata. To 

wystarczający czas, by wyznaczyć 

długofalowe cele współpracy, ale 

jednocześnie móc je zmodyfi kować 

ze względu na szybko zmieniającą się 

rzeczywistość wokół nas. Niezależnie 

jednak od perspektywy czasowej, pro-

gram wieloletni musi łączyć w sobie 

przede wszystkim chęci z możliwo-

ściami. Zarówno organizacyjnymi, 

jak i fi nansowymi. Inaczej będzie 

to zbiór pobożnych życzeń, których 

żadna ze stron nie będzie w stanie 

efektywnie zrealizować. 

Należy mieć też na uwadze fakt, 

że każde działanie musi być dosto-

sowane do specyfi ki środowiska 

i uwzględniać jego potrzeby. To, co 

sprawdza się w dużych aglome-

racjach, nie zawsze przyjmie się 

w mniejszych. 

Przygotowanie wieloletniego 

programu poprzez wspólny Zespół 

Partycypacyjny pozwala spojrzeć 

na wiele zagadnień z różnych stron, 

co zwiększa szansę na uniknięcie 

pomyłki przy wdrażaniu danego 

pomysłu. Stąd jego kluczowa rola. 

Idealnym rozwiązaniem jest sytuacja, 

w której pracami takiego zespołu 

kieruje osoba z lokalnego środowiska, 

która ma wiedzę zarówno z zakresu 

samorządu, jak trzeciego sektora. 

Wówczas dużo łatwiej wypracować 

kompromis pomiędzy oczekiwaniami 

a możliwościami. 

W małych środowiskach pro-

wadzącym może być także osoba 

z zewnątrz, która nie jest uwikłana 

w lokalne spory i konfl ikty. Każda 

dyskusja nad planem działań na 

przyszłość budzi emocje, najważ-

niejsze jednak, by wspólnie dojść do 

porozumienia satysfakcjonującego 

zarówno samorząd, jak i organizacje 

pozarządowe.

Na koniec pragnę zwrócić uwagę 

na fakt, iż rekomendowana przez nas 

procedura opracowania wieloletniego 

programu nie zwalnia z obowiązku 

uchwalenia corocznego planu współ-

pracy z NGO oraz przeprowadze-

nia konsultacji społecznych w tym 

zakresie. Pozwala jednak uniknąć 

rutyny i błędu, jakim jest ich bez-

myślne powielanie oraz wymusza 

na organizacjach profesjonalizację 

działań z korzyścią dla lokalnej 

społeczności.
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P
rocedura ułatwia, umożli-

wia wypracowanie w spo-

sób partycypacyjny zapisów 

wieloletniego programu współpracy. 

Zazwyczaj tego rodzaju dokumenty 

są przygotowywane przez pracow-

ników urzędu, a następnie podda-

wane konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi. Zaproponowana 

procedura przewiduje powołanie 

Zespołu Partycypacyjnego, w którym 

od początku angażują się zarówno 

aktywni członkowie III sektora, 

liderzy i działacze społeczni, jak 

i pracownicy urzędu, radni miejscy, 

mieszkańcy a także przedstawiciele 

instytucji i jednostek budżetowych, 

z obszarów w których odbywa się 

współpraca. Udział tak szerokiego 

grona pozwala na spojrzenie na cele, 

zadania, obszary z różnych punktów 

widzenia. A także na wyznaczenie 

długofalowej perspektywy rozwoju 

współpracy, a dzięki temu – gminy. 

Łącznie powinno odbyć się 8 spo-

tkań zespołu. Pierwsze 4 dotyczą pracy 

nad konkretnymi obszarami życia 

społecznego i konkretnymi pomy-

słami na działania, kolejne – zapisów 

programu związanego ze współpracą, 

jak organizacja konkursów ofert, kon-

sultacje programu itp. Są one ważne 

dla samych organizacji, z różnych 

obszarów życia społecznego. 

Założonymi efektami spotkań 

Zespołu Partycypacyjnego są kon-

kretne pomysły na wspólne działania, 

projekty, realizowane dla mieszkańców 

gminy czy miasta. Oparcie planów na 

analizie SWOT sprawi, że organizacje 

(i nie tylko) będą budować swoje plany 

działań na wnioskach, wypracowanych 

w większym gronie. Jednocześnie usys-

tematyzowanie zapisów dotyczących 

zasad współpracy sprawi, że staną 

się one jasne, czytelne i przejrzyste 

dla każdej ze stron Wspólne wypra-

cowanie założeń współpracy sprawi, 

że choć w pewnej mierze przestanie 

obowiązywać podział na dwa obozy 

„aktywiści” i „urzędnicy”, czyli „my” 

i „oni”. Łatwiej będzie się nawzajem 

zrozumieć i razem pracować. 

ROLA I ZNACZENIE ZESPOŁU 
PARTYCYPACYJNEGO
Zespół Partycypacyjny (ZP) to ciało 

dialogu, którego zadaniem jest wypraco-

wanie założeń wieloletniego programu 

współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi. W jego skald wchodzą 

przedstawiciele różnych środowisk 

(wymienieni poniżej), co zapewnia 

szerokie spojrzenie i rzetelną dyskusję 

na temat obszarów współpracy, celów, 

w powiązaniu z potrzebami lokalnej 

społeczności i możliwościami samo-

rządu oraz organizacji pozarządowych. 

Wspólne wyznaczenie celów i zadań 

sprawi, że realizatorzy programu będą 

się z nim identyfi kować. 

Zespół Partycypacyjny, pracu-

jący zgodnie z niniejszą procedurą 

może zostać powołany zarządzeniem 

burmistrza – jeśli taka praktyka jest 

przyjęta w urzędzie. 

ZASADY REKRUTACJI
Formalnym inicjatorem powstania ZP 

jest burmistrz – samorząd, ponieważ 

to po stronie samorządu ustawodawca 

położył zadanie przygotowywania 

programów współpracy. Urząd rów-

nież dysponuje zasobami i doświad-

czeniem, które pozwoli na sprawne 

powołanie i funkcjonowanie ZP. 

Rekrutacja odbywa się kilkoma 

kanałami: 

1. Przedstawiciele organizacji 

pozarządowych: 

Rekomendacje 

dla pełnomocnika 

ds. kontaktów 

z organizacjami 

pozarządowymi

Wieloletni program współ-
pracy to dokument o charak-
terze strategicznym. Choć nie 
jest obligatoryjny, warto go 
uchwalić , żeby wyznaczyć 
kierunki, cele, wizje współ-
pracy między gminą a orga-
nizacjami. Korzyści odnoszą 
obie strony. Organizacje 
widzą, że należy pomysła-
mi, planami wybiegać dalej 
niż na jeden rok do przodu. 
Że urząd oczekuje czegoś 
więcej, niż tylko powtarzania 
co roku podobnych inicjatyw. 
Dostrzegają, że ich działania 
mają mieć pewien cel, wi-
dziany również w szerszym 
kontekście współdziałania 
na rzecz dobra wspólnego. 
A urzędnicy zapraszając 
przedstawicieli organizacji 
do wspólnego konstru-
owania założeń programu 
pokazują, że liczą się z ich 
zdaniem, chcą dowiedzieć 
się, jaki pomysł na współpra-
cę mają organizacje. W pro-
gramie obie strony wyzna-
czają obszary, cele, zadania 
do zrealizowania, co pomaga 
poukładać i usystematyzo-
wać współpracę. 
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•  wysłanie do WSZYSTKICH orga-

nizacji, których dane są w bazie 

urzędu, zaproszenia bądź imien-

nego, bądź z prośbą o wytypowanie 

osoby z organizacji, która weźmie 

udział w pracach ZP. Pozwoli to 

na udział wszystkich zaintere-

sowanych, nikt nie poczuje się 

pominięty. Wzór zaproszenia dla 

przedstawicieli organizacji znajduje 

się w załączniku nr 4.

2. Radni miejscy: 

•  zaproszenie wysłane przez kanały 

komunikacji z radnymi

•  przedstawienie informacji o ZP 

na najbliższej sesji rady. 

3. Przedstawiciele jednostek budże-

towych i instytucji miejskich: 

• wysłanie zaproszenia do instytucji 

zajmujących się pomocą społeczną, 

kulturą, sztuką – jako obszarami, 

w których odbywa się współpraca 

gminy z organizacjami. 

4. Mieszkańcy: 

• zamieszczenie informacji o pla-

nowanych posiedzeniach ZP na 

stronie internetowej urzędu oraz 

w lokalnych mediach. Aktuali-

zowanie na bieżąco informacji 

o kolejnych posiedzeniach. 

SKŁAD ZESPOŁU
ZP składa się z szerokiego grona przed-

stawicieli różnych grup: przedstawi-

cielu lokalnych organizacji pozarzą-

dowych, przedstawicieli władz miasta, 

radnych miejskich oraz przedstawicieli 

miejskich jednostek budżetowych 

i instytucji (np. ośrodka pomocy spo-

łecznej, kultury, sportu). Udział w posie-

dzeniach mogą brać mieszkańcy. Skład 

ZP powinien liczyć 10-15 osób (tych, 

które będą brały udział w większości 

spotkań). Warto zachować proporcje 

„pół na pół”: przedstawiciele organi-

zacji pozarządowych i mieszkańcy 

/ radni, przedstawiciele jednostek 

budżetowych miasta i instytucji (np. 

sportu, kultury), urzędnicy. Tak, aby 

obrady ZP nie zostały zdominowane 

przez żadną ze stron. 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, 

rekomenduje się podział na zespoły 

robocze, zajmujące się poszczególnymi 

obszarami oraz zapisami programu 

współpracy. Wtedy warto zaplanować 

dodatkowe posiedzenie w pełnym 

składzie, żeby omówić wypracowane 

założenia.

STRUKTURA ZESPOŁU
Zgodnie z regulaminem (załącznik nr 

2) pierwsze posiedzenie zwołuje bur-

mistrz. Kolejne odbywają się zgodnie 

z przyjętym na pierwszym posiedzeniu 

harmonogramem. Również na pierw-

szym posiedzeniu zespół spośród siebie 

wybiera przewodniczącego, który 

zajmuje się dokumentacją związaną 

z posiedzeniami: listami obecności, 

sprawozdaniami, a także spisywaniem 

proponowanych przez zespół zapisów 

wieloletniego programu współpracy. 

Przewodniczący publikuje materiały 

na bieżąco po każdym posiedzeniu na 

miejskiej stronie internetowej. 

TRYB PRACY
Wg harmonogramu przewidziano 

8 spotkań ZP. 4 z nich dotyczą pracy 

nad konkretnymi sferami (ich opis 

znajduje się w załączniku nr 1). W tych 

spotkaniach powinny brać udział 

przede wszystkim osoby związane 

z kolejnymi dziedzinami życia spo-

łecznego (zarówno z organizacji, jak 

i instytucji). Na pierwszym spotkaniu 

członkowie otrzymują materiały 

przydatne do dalszej pracy: Regulamin 

Prac ZP (załącznik nr 2), „Program 

w pigułce”, (załącznik nr 3). 

Tryb spotkań zespołu podczas 

pierwszych 3 lub 4 spotkań można 

zmodyfi kować – zależy to od decyzji 

członków ZP. Mogą oni podzielić się 

na tematyczne zespoły robocze, 

zgodnie z obszarami roboczymi 

(opisanymi  w zał. nr 1). Spotkania 

grup roboczych mogą odbywać się 

równolegle, w różnych miejscach. 

Podsumowanie i przedstawienie 

efektów prac nastąpi wtedy na spo-

tkaniu nr 4, na którym oprócz sfery 

ekonomicznej są omawiane również 

cele programu. Sfera ta nie jest prio-

rytetowym obszarem działalności 

Ważne jest, aby zaproszenie 
do udziału w spotkaniach 
skierować do przedstawicieli 
wszystkich organizacji, aby 
nikt nie poczuł się pominięty 
lub dyskryminowany. Należy 
również podjąć wszelkie 
możliwe kroki, aby zapew-
nić jak największy udział 
radnych miejskich oraz gości 
reprezentujących instytu-
cje na co dzień działające 
w opisanych obszarach. Nie 
należy zapominać o urzędni-
kach, zajmujących się daną 
tematyką – np. z wydziału 
edukacji, podczas omawiania 
sfery kulturalno-edukacyjnej. 
Warto zachęcić ich (lub dele-
gować w ramach wykonywa-
nia obowiązków służbowych) 
na posiedzenia ZP.

Rekomenduje się skorzystanie z zewnętrznego animatora/moderatora, 
który będzie prowadził spotkania ZP. Jego rolą jest moderowanie dyskusji 
i czuwanie nad przebiegiem prac, a także zapobieganie konfl iktom (lub 
pomoc w ich rozwiązaniu). Jego wiedza i doświadczenie będą przydatne 
w przypadku pytań i wątpliwości. Gdyby w spotkaniach ZP brały udział 
osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych szkoleniach, pomoże on 
uzupełnić ich wiedzę dot. wieloletnich programów, zasad współpracy. 
Powinna być to osoba mająca doświadczenie w działalności III sektora 
(może pochodzić z organizacji „parasolowej”, Ośrodka Wsparcia Ekono-
mii Społecznej itp.). Szukać jej można np. poprzez stronę www.ngo.pl, 
lub pytając w w/w instytucjach. 
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dużej ilości organizacji, w wielu 

miejscowościach jej omawianie nie 

zajmie dużo czasu. 

Sfery współpracy zostały wydzie-

lone i opisane w załączniku nr 1. Zaleca 

się jednak przed przystąpieniem do 

analizowania konkretnych obszarów 

zidentyfi kować występujące w nich 

sfery współpracy (czyli te obszary, 

w których współpraca faktycznie ma 

miejsce i może się rozwijać). W przy-

padku, gdy członkowie stwierdzą, że 

któraś ze sfer scharakteryzowana 

została zbyt szeroko, lub że w jej opisie 

brakuje niektórych zagadnień, można 

je odpowiednio zmodyfi kować. Naj-

ważniejsze, aby nie pominąć żadnej 

ze sfer, w których gmina i organizacje 

realnie współpracują ze sobą – lub 

planują taką współpracę nawiązać.

Warto aby prace nad programem 

oprzeć na wnioskach z diagnozy (pro-

dukt cząstkowy nr 1). Pokazuje ona słabe 

i mocne strony nie tylko współpracy, ale 

i samych organizacji pozarządowych. 

Wskazuje również na obszary, w których 

działają aktywne organizacje.

Kolejne 4 spotkania dotyczą kwestii 

regulacji współpracy gminy z organi-

zacjami. Na pierwszym, poświęconym 

szczegółowym zapisom programu 

zostaje wyznaczony czas, jaki ma on 

obejmować (zazwyczaj od 3 do 5 lat). 

Każde ze spotkań dotyczy poszczegól-

nych elementów programu współpracy, 

zgodnie z ustawą o DPPiW. Podczas 

spotkań jest omawiane jedno wio-

dące zagadnienie oraz jedno, którego 

waga jest mniejsza (zapewne będzie 

przedmiotem krótszej, mniej inten-

sywnej dyskusji). Podczas ostatniego 

spotkania przedstawiany jest cały 

wieloletni program. 

Po zakończeniu kolejnych eta-

pów prac ZP (w zależności od potrzeb 

i możliwości) warto zorganizować 

dodatkowe konsultacje powstają-

cych zapisów z urzędnikami odpo-

wiedzialnymi za dane sfery (jest to 

szczególnie ważne zwłaszcza jeśli nie 

brali oni udziału w spotkaniach) oraz 

z wójtem/burmistrzem/prezydentem, 

zastępcami, sekretarzem, skarbni-

kiem. Prezentowanie im efektów prac 

ZP pozwoli na bieżąco uwzględniać 

również ich uwagi i sugestie. 

Rekomendowane jest, aby 
spotkania nie odbywały się 
jedynie w urzędzie, ale w sie-
dzibach organizacji, biorących 
udział w pracach ZP – tych, 
które będą chciały zaprosić do 
siebie członków ZP. Wpływa 
to pozytywnie na integra-
cję grupy, co mobilizuje do 
wspólnej pracy. 
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KWESTIE TECHNICZNE
Prace administracyjne związane 

z powołaniem i obsługą Zespołu Par-

tycypacyjnego należą do samorządu 

(w myśl Ustawy o dppiw to samo-

rząd odpowiada za przygotowanie 

programu współpracy).  Materiały 

związane z pracami zespołu, jak pro-

tokoły, ustalenia, należy publikować 

na stronie internetowej urzędu. 

Wieloletni program przed uchwa-

leniem podlega konsultacjom spo-

łecznym zgodnie z obowiązującą 

w gminie procedurą. 

HELPDESK
Podstawowe informacje na temat 

wieloletnich programów współpracy 

zawiera materiał Joanny Sutuły pt. 

„Program w pigułce” (załącznik nr 3).  

Warto go rozdać już na pierwszym 

spotkaniu. Pozostałe dwa załączone 

materiały to wypracowany w Krośnie 

Odrzańskim „Wieloletni Program 

Współpracy gminy Krosno Odrzańskie 

z organizacjami pozarządowymi na 

lata 2015-1017” oraz podobny pro-

gram z Krakowa (pokazuje zapisy, 

jakie przyjęto w mniejszej i większej 

miejscowości). Te materiały warto 

rozdać członkom ZP na piątym spo-

tkaniu, kiedy rozpoczyna się praca nad 

konkretnymi zapisami dotyczącymi 

form, metod współpracy. Pomogą one 

wyrównać i usystematyzować wiedzę 

oraz pokażą efekt prac ZP. 

Case study
Podczas testowego wdrażania PAKTU 

WSPÓŁPRACY w Krośnie Odrzańskim 

Zespół Partycypacyjny spotkał się 6 

razy, w czasie od marca do lipca 2014 

r. Deklaracje złożyło 21 osób, głównie 

z organizacji pozarządowych, jednak 

nie wszystkie brały udział w każdym 

spotkaniu. Po zakończeniu kolejnych 

etapów procesu tworzenia programu 

reprezentanci ZP przedstawiali jego 

zapisy do konsultacji burmistrzowi, 

pani skarbnik oraz naczelnikom 

poszczególnych wydziałów UMiG. 

Odbyły się 3 takie spotkania. Tego 

rodzaju tryb został przyjęty, ponieważ 

pracownicy UM, choć deklarowali chęć 

uczestniczenia w posiedzeniach ZP, nie 

byli w stanie brać czynnego udziału ze 

względu na obowiązki służbowe oraz 

terminy posiedzeń, które przeważnie 

odbywały się popołudniami. 

Większość członków ZP to osoby, 

które przeszły pełny cykl szkoleniowy 

(produkt cząstkowy nr 2). Kilkoro 

z nich nie uczestniczyło wcześniej 

w szkoleniach, różnica w poziomie 

wiedzy, podejścia do tematu współ-

pracy była widoczna na początku 

pracy. Stąd jedną z ról zewnętrznego 

animatora/moderatora było uzupeł-

nianie braków w wiedzy, opowia-

danie o tym, dlaczego i nad czym 

pracujemy, przypomnienie tego, co 

już zostało wypracowane podczas 

warsztatów. Magdalena Tokarska, 

która moderowała prace nad progra-

mem, musiała elastycznie reagować 

na pojawiające się uwagi, pytania, 

propozycje. Niektóre organizacje 

wykazywały postawę roszczeniową, 

jednak zarówno moderator jak i pozo-

stali członkowie ZP tłumaczyli im, 

w jaki sposób rozdzielane są pienią-

dze, jakie wartości i pojęcia powinny 

przyświecać współpracy. Łatwiej 

było rozmawiać z takimi osobami 

w większej grupie (nie udało im się 

im zdominować dyskusji). Jednak, 

jak podkreślają członkowie ZP, obec-

ność zewnętrznego moderatora jest 

bardzo potrzebna. Umie on odpo-

wiednio reagować na pojawiające 

się trudności. 

Najwięcej trudności sprawiło im 

zajmowanie się kwestiami formalnymi, 

jak sposoby ewaluacji programu, co 

pokazuje, że aby pracować nad tymi 

zagadnieniami, potrzebna jest okre-

ślona wiedza. Tu znowu przydała się 

pomoc moderatora oraz osoby odpo-

wiedzialnej za współpracę z ramienia 

urzędu. Rozważano również zapro-

szenie na posiedzenie zewnętrznego 

eksperta. 

Najmniej problemu uczestnicy 

mieli ze wskazaniem potrzeb, słabych 

stron i wyznaczeniem zadań, jakie 

warto zrealizować w Krośnie Odrzań-

skim. Wyznaczono obszary, częściowo 

pokrywające się z zaproponowanymi 

w załączniku nr 1, jednak nadano im 

własne nazwy i zakresy, odpowiadające 

temu, jakie usługi planuje zlecać orga-

nizacjom do realizacji gmina – oraz 

w każdym z nich wskazano zadania 

priorytetowe. Wynikały one z przyczyn 

wskazanych w analizie SWOT. 

Wieloletni Program Współpracy 

Gminy Krosno Odrzańskie z Organi-

zacjami Pozarządowymi na lata 2015 

– 2017 był konsultowany w terminie 

12 – 24 września 2014 r. 24 września 

odbyło się spotkanie burmistrza Kro-

sna Odrzańskiego z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych, podczas 

którego możliwe było zgłaszanie uwag 

i propozycji zmian. Jedna organiza-

cja, która nie brała udziału w posie-

dzeniach ZP, zgłosiła dwie uwagi. 

Jedna z nich została uwzględniona 

(dotyczyła uwzględnienia wspiera-

nia Krośnieńskiej Rady Seniorów), 

natomiast druga została odrzucona 

(wnioskodawca chciał wykreślić para-

graf dający możliwość utworzenia 

Centrum Wspierania Inicjatyw Spo-

łecznych). Pozostałe obecne organi-

zacje nie zgłaszały uwag do projektu. 

Wieloletni Program Współpracy 

Gminy Krosno Odrzańskie z Orga-

nizacjami Pozarządowymi na lata 

2015 – 2017 jest załącznikiem nr 6 do 

niniejszej procedury. 

Dużą trudnością przy tworzeniu programu był pewien opór przed 
spojrzeniem strategicznym na opracowywany dokument, zarówno przez 
przedstawicieli organizacji, jak i pracowników UM. Pojawiały się obawy 
przed dłuższą perspektywą czasową programu oraz zapisami propozycji 
działań nie realizowanych dotychczas przez lokalne organizacje. 
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PROCEDURA 
POWSTAWANIA WIELOLETNIEGO 
PROGRAMU WSPÓŁPRACY
1. Powstanie Zespołu Partycypacyjnego

Zadanie do wykonania Materiały pomocnicze/uwagi dodatkowe

Przygotowanie zaproszeń
Przygotowanie zaproszenia (wg. załącznika nr 4) harmonogramu spotkań ZP (wg. 
tabeli zamieszczonej poniżej) oraz regulaminu (wg załącznika nr 2) i deklaracji 
przystąpienia do ZP. 

Zaproszenie NGO

Wysłanie zaproszeń do przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych. 
Na odwrocie zaproszenia powinna znajdować się mini-ankieta z pytaniami dotyczą-
cymi planowanej aktywności organizacji, wskazania zadań, jakie ich zdaniem po-
winny zostać uwzględnione w wieloletnim programie współpracy (należy dopisać 
termin, do którego należy je dostarczyć do Urzędu). Ankieta przeznaczona jest dla 
tych, którzy nie zdecydują się na przynależność do ZP. 
Do zaproszenia należy załączyć planowany harmonogram spotkań (nawet jeśli 
później miałby ulegać zmianie, łatwiej jest zaangażować się w coś, co ma określone 
ramy czasowe). 

Zaproszenie przedstawicieli 
władz miasta i radnych miej-
skich

Wysłanie/przekazanie zaproszeń radnym miejskim oraz przedstawicielom władz 
miasta (burmistrz, zastępca, sekretarz, skarbnik).
Do zaproszenia należy załączyć harmonogram spotkań.

Zaproszenie gości – przedsta-
wicieli instytucji z poszczegól-
nych obszarów

Wysłanie zaproszeń do przedstawicieli instytucji działających obszarach: kultural-
no-edukacyjnej, sportowo-turystycznej, społecznej, ekonomicznej. Każdy z nich za-
proszony jest na spotkanie, dotyczące jego obszaru (niekoniecznie musi brać udział 
we wszystkich posiedzeniach). 

Informacja/zaproszenie miesz-
kańców

Zamieszczenie informacji o powołaniu ZP na tablicy ogłoszeń Urzędu, stronach 
internetowych oraz w lokalnych mediach.

 2. Innowacyjny program spotkań Zespołu Partycypacyjnego.

Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu po 3 h, w sali wyposażonej we fl ipchart. 

Łącznie jest to 8 spotkań (4 miesiące, jeśli nie ma żadnych przerw). 

Zadanie do wykonania Materiały pomocnicze/uwagi dodatkowe

Przygotowanie spotkania Lista obecności, deklaracja przystąpienia do ZP, teczka z materiałami (załącznik nr 3). 

Po zakończeniu spotkania Sporządzenie protokołu z posiedzenia, który każdy uczestnik otrzyma na kolejnym po-
siedzeniu. Protokół zostanie też zamieszczony na stronie internetowej (minimalizacja 
kosztów – żeby nie wysyłać pocztą). Dla tych, którzy nie mają dostępu do komputera 
czy Internetu, należy wyznaczyć czas i sposób, w jaki mogą otrzymać protokoły (np. 
w biurze pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych).  
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Numer 
spotkania Przebieg spotkania Rezultaty

1.

SFERA KULTURALNO-EDUKACYJNA

- ustalenie składu grupy, zebranie oczekiwań uczestników odnośnie 
współpracy, ustalenie harmonogramu kolejnych spotkań, ustalenie 
sposobu wysyłania informacji po spotkaniach (mail, list tradycyjny)
- ustalenie okresu realizacji programu wieloletniego
- identyfi kacja i analiza potrzeb: analiza SWOT określająca zasoby 
i ograniczenia w zakresie współpracy gminy z organizacjami poza-
rządowymi w sferze I – kulturalno-edukacyjnej. Wyznaczenie celów 
głównych i szczegółowych współpracy

- harmonogram spotkań roboczych zespołu,
- okres realizacji programu
- analiza SWOT sfery kulturalno-edukacyjnej
- cele główne współpracy
- cele szczegółowe
- lista proponowanych projektów 

2.

SFERA SPOTROWO-TURYSTYCZNA

- analiza SWOT określająca zasoby i ograniczenia w zakresie współ-
pracy gminy z organizacjami pozarządowymi w sferze II – sportowo-
-turystycznej.  Wyznaczenie celów głównych i szczegółowych współ-
pracy 

- analiza SWOT sfery sportowo-turystycznej,
- cele główne współpracy
- cele szczegółowe
- lista proponowanych projektów

3.

SFERA SPOŁECZNA

- analiza SWOT określająca zasoby i ograniczenia w zakresie współ-
pracy gminy z organizacjami pozarządowymi w sferze III - społecznej.  
Wyznaczenie celów głównych i szczegółowych współpracy 

- analiza SWOT sfery społecznej
- cele główne współpracy
- cele szczegółowe
- lista proponowanych projektów

4.

SFERA EKONOMICZNA

- analiza SWOT określająca zasoby i ograniczenia w zakresie współ-
pracy gminy z organizacjami pozarządowymi w sferze IV – ekono-
micznej.  Wyznaczenie celów głównych i szczegółowych dla rozwoju 
współpracy w tej dziedzinie
- zebranie proponowanych projektów i wypracowanie zakresu przed-
miotowego programu (przy uwzględnieniu przykładowych zapisów 
innych programów)
- zebranie wyznaczonych celów i sporządzenie celów szczegółowych 
do programu współpracy
- sformułowanie celu głównego

- analiza SWOT sfery ekonomicznej,
- cele główne współpracy
- cele szczegółowe
- lista proponowanych projektów
- zakres przedmiotowy programu
- cel główny i cele szczegółowe do progra-
mu współpracy

5.

FORMY WSPÓŁPRACY

- analiza zapisów innych przykładowych programów współpracy, od-
nośnie form współpracy, wypracowanie najodpowiedniejszych form 
zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami
- analiza zapisów innych przykładowych programów współpracy, 
sposobu realizacji programu, wypracowanie najodpowiedniejszych 
form zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami

- formy współpracy
- sposób realizacji programu

6.

OTWARTE KONKURSY OFERT

- omówienie zasad współpracy, analiza zapisów innych programów, 
sformułowanie zasad do programu
- analiza zapisów trybu powoływania komisji konkursowych do 
oceniania ofert, wypracowanie mechanizmu powoływania i zasad 
pracy komisji, wypracowanie kryteriów oceny ofert, przekazywania 
informacji zwrotnej itp. 

- zasady współpracy
- tryb powoływania komisji konkursowych 
do opiniowania ofert w otwartych konkur-
sach ofert

7.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU

- omówienie sposobu tworzenia programu oraz  przebiegu konsulta-
cji, analiza zapisów innych programów
- omówienie sposobu oceny realizacji programu, wzór sprawozdania, 
wskaźniki

- sposób tworzenia programu oraz prze-
biegu konsultacji
- sposób oceny realizacji programu

8.

PRZEDSTAWIENIE CAŁEGO PROGRAMU

- podsumowanie prac zespołu, rekomendacje na przyszłość, runda 
podsumowująca
- przedstawienie całego wieloletniego programu współpracy,
- sporządzenie kalendarza uchwalania dokumentu

- wieloletni program współpracy



3. Konsultacje społeczne 
gotowego programu.
Wypracowany program należy poddać 

konsultacjom społecznym zgodnie 

z obowiązującą procedurą. 

4. Przedłożenie gotowego 
programu pod obrady rady 
miejskiej. 
Ważne!
Niezależnie od programu wielolet-

niego, w danym roku kalendarzowym 

powinien zostać uchwalony program 

roczny, który zgodnie z Ustawą o dzp-

piw jest obligatoryjny. 

Z założenia powinien być zgodny 

z programem wieloletnim i zawierać 

priorytety oraz zadania wyznaczone na 

dany rok kalendarzowy w programie 

wieloletnim. 

Jeśli chodzi o czas uchwalania 

programów, możliwe są dwie opcje: 

program wieloletni zostanie przy-

jęty przed programem rocznym (np. 

w sierpniu, a roczny później), lub 

oba programy zostaną uchwalone 

równolegle na tej samej sesji przed 

upływem ustawowego terminu (jest 

to dzień 30 listopada). 

Załączniki dostępne na płycie w fol-

derze Produkt nr 3

1. Opis poszczególnych sfer

2. Wzór regulaminu pracy Zespołu 

Partycypacyjnego

3. Jak tworzyć wieloletni program 

współpracy – materiał roboczy

4. Wzór zaproszenia dla członków 

Zespołu Partycypacyjnego

5. Wieloletni program współpracy 

Gminy Miejskiej Kraków z organi-

zacjami pozarządowymi na lata 

2012-2014”

6. Wieloletni Program Współpracy 

Gminy Krosno Odrzańskie z Orga-

nizacjami Pozarządowymi na lata 

2015 - 2017
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Produkt cząstkowy nr 4

Przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie debat oksfordzkich

Debata 

oksfordzka





W
szędzie tam, gdzie jest 

mowa o braku konsolidacji 

środowiska, niskiej aktyw-

ności społecznej mieszkańców, słabym 

przepływie informacji, potrzebie goto-

wości do wzajemnego oceniania się, 

niskiej transparentności współpracy, 

można częściowo odwołać się do 

problemu kultury współpracy. Jedną 

z odpowiedzi na te problemy może być 

nabycie umiejętności dyskutowania 

przy użyciu debat oksfordzkich, które 

uczą dyscypliny wypowiedzi, zwięzło-

ści, prezentowania argumentów, zmu-

szają uczestników do merytorycznego 

przygotowania, uważnego słuchania 

przeciwników i członków swojego 

zespołu, precyzyjnego budowania 

wypowiedzi, szukania argumentów 

i kontrargumentów. 

Za tezą przemawia to, iż…

Empowerment 
w praktyce

W dyskusji mogą brać udział 
wszyscy chętni. Podczas 
debaty każdy głos jest sobie 
równy – pod warunkiem, że 
wypowiada się na temat, za 
albo przeciw. 

Prowadzenie debaty metoda oksfordzką rozwija w uczestnikach kulturę 
dyskutowania, konieczność dostosowania się do reguł i ograniczony czas 
na wypowiedź zmusza mówców do dobrego przygotowania i konkret-
nych wypowiedzi. Możliwość zaangażowania się ma również publicz-
ność, i to ona podejmuję decyzję, która z drużyn była bardziej przekonu-
jąca. W pośredni sposób w debacie oksfordzkiej może więc wziąć udział 
wiele osób. Co ważne: celem debaty oksfordzkiej nie jest dojście do wielu 
konkretnych wniosków, a sama wymiana poglądów.

Zalety debaty oksfordzkiej

Debata służy konsultowaniu 

założeń programu współpracy. Dys-

kusja przy pomocy argumentów 

pozwala zrozumieć nie tylko zapisy, 

ale również tło ich powstania. Takie 

podstawy sprawiają, iż program jest 

dokumentem trwałym i zrozumiałym 

dla obu stron. 

Na czym polega Debata 
Oksfordzka?

Jest to rodzaj debaty, w której 

wypowiadają się dwie strony - zwo-

lennicy tezy i przeciwnicy pewnej 

tezy. Chcą przekonać do swojego 

stanowiska publiczność. To słuchacze 

pełnią rolę jury i decydują, kto był 

bardziej przekonujący. Teza musi 

być chwytliwa i tak postawiona, aby 

możliwe było postawienie 

argumentów za, a także prze-

ciw. Np.: „Gmina powinna 

wspierać wszystkie organiza-

cje pozarządowe działające 

na jej terenie”. Dwie drużyny, 

zwolenników i przeciwników 

zabierają głos naprzemien-

nie. Na swoje przemówienia 

mają określony czas (np. 

po 5 minut). Jako pierwszy 

występuje mówca broniący 

tezy. Rozstrzygnięcie leży 

w rękach publiczności – 

odbywają się dwa głosowania, na 

początku i na końcu debaty. Drużyna, 

której notowanie w drugim głosowa-

niu wzrosło względem pierwszego, 

zwycięża.

Uczestnicy debaty (tzn. zarówno 

mówcy, jak i publiczność) mogą zmie-

niać miejsca i opuszczać salę tylko 

w przerwach między wystąpieniami. 

Poszanowanie tego dobrego zwyczaju 

jest jedynym sposobem zabezpiecze-

nia przed rozgardiaszem i chaosem. 

Porządku pilnują Marszałek i Sekre-

tarz debaty. 

PAKT WSPÓŁPRACY zakładał 

przeprowadzenie 3 Debat Oksfordz-

kich. W Krośnie Odrzańskim odbyły 

się one we wrześniu i październiku 

2014 r. W każdej z nich brało udział 

około 30 osób. Tematy dotyczyły 

zagadnień ważnych dla mieszkań-

ców: „Krosno Odrzańskie powinno 

rozwijać się w kierunku turystyki, 

a nie gospodarki”, „Dom Kultury jest 

potrzebny w górnej części miasta", 

„Komputer lepszy niż elementarz."

Każda Debata była okazją do 

wymiany poglądów i myśli wielu 

przedstawicieli lokalnego środowiska: 

radnych, seniorów, młodzieży, działa-

czy pozarządowych… Różnorodność 

spojrzeń była bardzo inspirująca.
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R
ozmowy, przytaczanie argu-

mentów, rzeczowa dyskusja, 

mająca na celu przekonanie 

partnera (tak, tak partnera) do swo-

ich racji to jeden z najważniejszych 

przymiotów humanizmu. To dzięki 

wymianie myśli i pewnej empatii 

możliwe są kompromisy, a co za tym 

idzie szukanie takich rozwiązań, 

które przyczyniają się do rozwoju 

społeczeństwa.

Debaty oksfordzkie to niezwykle 

przydatne i kreatywne narzędzie. 

Z jednej strony aktywizuje jednostki, 

które chcą zaangażować się w rozwój 

społeczeństwa, ale również umoż-

liwiają poszukiwanie nieszablo-

nowych odpowiedzi na wydawać 

by się mogło standardowe pytania. 

Doświadczenie życiowe, zawodowe, 

posiadane umiejętności i wiedza są 

czynnikiem, którego nie można lek-

ceważyć. Ponadto osoby wyrażające 

chęć udziału w debatach to nierzadko 

liderzy lokalnych środowisk. Repre-

zentanci społeczeństwa bez względu 

na ich ocenę i podejście do poczy-

nań władzy są cennym partnerem. 

Zasięganie opinii mieszkańców to 

jeden z kluczy do odniesienia suk-

cesu. Oczywiście istotnym punktem 

jest nie tylko dyskusja, ale również 

postawiona teza i właściwy dobór 

stron. Według mnie debata spełnia 

swoje zadanie tylko wówczas, jeżeli 

udaje się zaangażować szerokie 

spektrum dyskutantów i słuchaczy. 

Wszystko powinno przebiegać nie 

tylko sprawnie, ale również w przy-

jaznej atmosferze. Można się nie 

zgadzać z tezą, można ją popierać, 

Debata oksfordzka 

– ludzka rozmowa
O korzyści rozmawiania mówi Tomasz Struk, członek zarządu Siatkarskiego Klubu 

Sportowego „Tęcza”, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim 

ale kluczem jest rzetelne przedsta-

wienie argumentów i otwarcie się 

na ich zrozumienie. 

Debaty nazywane oksfordzkimi 

przebiegają zgodnie z pewnym wypra-

cowanym schematem. Zawierają 

szereg wytycznych, dzięki którym 

postrzegane są jako źródło klasycznej 

wymiany myśli. Kultura anglosaska 

jako jedna z pierwszych dostrzegła 

ważną ich rolę. Początkowo opano-

wana przez świat akademicki przyjęła 

się również w mniejszych, lokalnych 

środowiskach. Jest przejrzysta, zwię-

zła, sprawiedliwa i co najważniejsze, 

uczy innego spojrzenia na otaczającą 

nas rzeczywistość. 

Uważam, że dobrze przygotowana 

i przeprowadzona debata, nawet jeżeli 

nie zawsze ujęta w defi nicji oxfordz-

kiej to dobry sposób konsultacji. To 

dobry sposób komunikacji. Sądzę, że 

główną ideą pomysłodawców było 

nie tyle wypracowanie pewnego 

schematu, co wskazanie kierunku 

prowadzenia rozmów, wyciągania 

wniosków i poszukiwania odpowiedzi 

na pytania frapujące strony. 

Miałem okazję już dwukrotnie 

brać udział w Debatach oksfordzkich. 

Ich przebieg był nie tylko interesu-

jący, ale również pozwalał wyciągać 

zupełnie nowe wnioski. Co ciekawe, 

osoby z którymi przyszło się ścierać, 

zawsze okazywały się wymagają-

cymi przeciwnikami. Dzięki temu 

nabrałem jeszcze większego sza-

cunku do moich rywali, starałem się 

przyswoić ich argumentację. Sądzę, 

że również zgromadzeni widzowie 

wyciągnęli pozytywne wnioski. Gene-

ralnie przebieg debat był krzepiący 

i stanowi punkt wyjścia zarówno do 

codziennych rozmów, jak również 

buduje dobre relacje, a co za tym 

idzie wzmacnia ważną ludzką cechę 

– tolerancję. A to ona w końcu czyni 

nas lepszymi.  
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Rekomendacje 
W założeniach dotyczących wdrażania 

produktu zaproponowano debaty 

oksfordzkie jako formę konsultacji spo-

łecznych, w tym przypadku konsultacji 

wieloletniego programu współpracy. Za 

tym, aby użyć takiego właśnie narzę-

dzia przemawiało i nadal przemawia 

wiele argumentów – niska kultura 

dyskusji w wielu środowiskach, niska 

umiejętność dyskusji na argumenty, 

brak możliwości poznania różnych 

argumentów w danej sprawie, atrak-

cyjność narzędzia. W odpowiedzi na 

taką sytuację regularnie organizowana 

debata oksfordzka może przynieść 

wiele korzyści.

W trakcie testowania narzędzia 

zmierzyliśmy się z w/w wymienio-

nymi trudnościami, zdefi niowali-

śmy też następujące bariery: obawy 

przed wystąpieniami publicznymi, 

poddanie krytyce swoich przekonań 

czy poglądów, obniżanie znaczenia 

swojej fachowości w danym temacie, 

trudność w doborze optymalnego 

terminu debaty. 

Wnioski z przeprowadzo-
nych debat pozwalają na 
sformułowanie następują-
cych rekomendacji:
• każda kolejna debata przeła-

muje i niweluje wśród debatan-

tów obawy przed wystąpieniami 

publicznymi, poddanie krytyce 

swoich przekonań czy poglądów, 

obniżanie znaczenia swojej facho-

wości w danym temacie – czyli 

warto przeprowadzać debaty 

regularnie,

• osoby, które przychodzą na debatę 

jako publiczność, są przygotowane 

do dyskutowania o swoich przeko-

naniach, ale otwierają się również 

na argumenty strony przeciwnej 

– należy dać debatantom czas 

na rzetelne przygotowanie się do 

dyskusji, nie stawiajmy uczestni-

ków przed faktem dyskutowania 

za „pięć dwunasta”,  

• debata uniemożliwia anonimowość 

wypowiedzi, co jest korzystne 

ze względów np. politycznych, 

kiedy to anonimowe wypowie-

dzi na różne tematy są zwykłą 

rozgrywką polityczną - warto 

edukować mieszkańców z zasad 

prowadzenia debaty oksfordzkiej; 

kultura dyskusji sama się obroni 

i wykluczy tych, którym nie zależy 

na takiej formie dyskusji,

• ustalanie pewnego klucza w dobo-

rze mówców może stanowić dobre 

rozwiązanie. W przypadku debat 

w Krośnie Odrzańskim, które odby-

wały się w okresie przedwybor-

czym, w roli mówców nie mogli 

wystąpić kandydaci; oczywiście 

stosowanie takiego klucza powinno 

wynikać z rzetelnych przesłanek 

i nie powodować niepotrzebnych 

ograniczeń – zwracajmy uwagę 

na dobór mówców, sprawdzajmy 

różne okoliczności, w jakich ma 

odbyć się debata, ale nie ograni-

czajmy dostępu, 

• wprowadzenie do debaty elemen-

tów zamknięcia dyskusji – w tym 

przypadku zastosowano spisywa-

nie argumentów za i przeciw na 

osobnych fl ipchartach, obserwo-

wanych na bieżąco przez publicz-

ność, a następnie przekazanie tych 

argumentów wraz z wynikami 

głosowania do zespołu partycy-

pacyjnego, który opracowywał 

Wieloletni Program Współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 

Sama debata może pozostawiać 

w uczestnikach poczucie „co dalej”, 

„kto wygrał”, dlatego warto stoso-

wać debatę jako narzędzie roz-

poczynające proces konsultacji, 

narzędzie, które będzie pewną 

formą wysłuchania argumentów 

w danej sprawie. Protokół z debaty 

powinien zostać przekazany do 

zespołu partycypacyjnego. Osta-

tecznym krokiem mogłyby być 

wtedy e-konsultacje oraz spotkania, 

lub inne formy konsultacji obo-

wiązujące w danej gminie. 

Debata oksfordzka ogniskuje 
się wokół jednozdaniowego 
hasła-tezy, np. „Zlecanie zadań 
publicznych organizacjom 
pozarządowym jest sposobem 
na rozwiązanie problemów 
społecznych w gminie”. Jedna 
strona ma nas przekonać do 
słuszności tak sformułowa-
nej tezy, druga strona ma ją 
podważyć i obalić. W tym celu 
mówcy obu stron zabierają 
głos na przemian. Zależnie od 
ustaleń przed rozpoczęciem 
debaty każdy z nich ma na to 
pięć do dziesięciu minut. Jako 
pierwszy występuje mówca 
broniący tezy. Potem do głosu 
dochodzi opozycja, następnie 
zaś przemawia kolejny zwolen-
nik proponowanej „uchwały”. 
W ten sposób debata toczy się 
aż do wyczerpania listy chęt-
nych do zabrania głosu albo do 
momentu przekroczenia limi-
tu czasowego przeznaczonego 
na dyskusję. Debatę kończy 
mówca atakujący tezę.

Instrukcja 
użytkowania narzędzia



1. Przygotowanie do debaty
Osoba odpowiedzialna za wdrażanie narzędzia: 
pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (pracownik odpowiedzialny za współpracę z organi-

zacjami pozarządowymi)

Zadania do wykonania Materiały pomocnicze/uwagi dodatkowe

Początek roku poprzedzającego uchwalenie wieloletniego programu współpracy 

Ustalenie terminów oraz tematów debat (jedna 
debata na kwartał), wpisanie ich w harmonogram 
wydarzeń urzędu oraz na stronę internetową urzę-
du, należy zamieścić też skrócony opis zasad debaty 
(załącznik 2)
Warto utworzyć bazę wiedzy nt. konsultacji spo-
łecznych, stosowanych narzędzi oraz samej debaty 
oksfordzkiej (w zakładce dotyczącej organizacji 
pozarządowych albo osobnego miejsca poświęco-
nego konsultacjom społecznym)

Zaplanowanie na cały rok debat pozwoli przygotować się 
wszystkim zainteresowanym i zwiększy prawdopodobieństwo 
udziału większej liczby osób. Warto przygotować więcej tema-
tów do dyskusji niż liczba debat i poddać je konsultacjom.
Tematyka debat powinna być spójna z wieloletnim progra-
mem współpracy, i powstawać podczas spotkań Zespołu 
Partycypacyjnego. 

Przygotowanie ogłoszeń do mediów Należy pamiętać o zaproszeniu potencjalnych mówców po obu 
stronach założonej tezy.

Przygotowanie zaproszeń dla organizacji Pamiętajmy o zaproszeniu potencjalnych mówców po obu 
stronach założonej tezy oraz marszałka i sekretarza debaty

Wyłonienie mówców obu stron tezy; mówcy mogą 
zgłaszać się samodzielnie; 
w przypadku słabego zainteresowania należy wy-
korzystać znajomość organizacji i zachęcić konkret-
ne osoby; zwłaszcza na początku wdrażania tego 
narzędzia będzie to prawdopodobnie potrzebne

Ostatnia debata musi się odbyć we wrześniu, przed uchwale-
niem programu współpracy.

2. Przeprowadzenie debaty

Zadania do wykonania Materiały pomocnicze/uwagi dodatkowe

2 tygodnie przed terminem debaty

Ustalenie miejsca i czasu przeprowadzenia debaty

Uaktualnienie informacji na stronie internetowej 
urzędu oraz rozesłanie notatek prasowych do 
mediów

Opublikowanie zaproszenia w lokalnych mediach

Rozesłanie zaproszeń do organizacji z terenu gmi-
ny (forma pisemna, elektroniczna)

W miarę możliwości warto wziąć pod uwagę zaproszenia drogą telefo-
niczną – w szczególności w początkowym etapie wdrażania narzędzia

Potwierdzeniu udziału mówców i rozesłanie im 
zasad debaty 

W miarę możliwości można zorganizować krótkie spotkanie w celu 
omówienia zasad debaty

Ponowienie ogłoszeń w mediach

Ponowienie zaproszeń do organizacji

Przygotowanie miejsca/ustawienie Plan ustawienia

Debata Dla każdego z uczestników: teczka z opisem debaty, tezą, oraz dwie 
różnokolorowe kartki do głosowania za lub przeciw; zastosowanie 
fl ipchartów po obu stronach tezy, na których wyznaczone osoby 
spisują argumenty, fl ipcharty są zwrócone w stronę publiczności

Podsumowanie W miarę możliwości można na zakończenie przewidzieć catering 
i przeznaczyć czas na rozmowy kuluarowe
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3. Podsumowanie debaty

Zadania do wykonania Materiały pomocnicze/uwagi dodatkowe

Opracowanie wniosków z debaty Wykorzystując spisane fl ipcharty tworzymy zestawienie 
argumentów za i przeciw w formie tabelarycznej

Przedłożenie wniosków z debaty na posiedzenie Zespołu 
Partycypacyjnego oraz najbliższą sesję rady gminy

Załączniki dostępne na płycie w folderze Produkt nr 4

1. Wzór podsumowania debaty

2. Opis zasad debatowania

W przypadku, gdy uczestnicy są dobrymi mówcami, debata oksfordzka może mieć widowiskowy charakter. Pomi-
mo, że głównych uczestników jest zazwyczaj mniej niż 10, jest możliwość częściowego zaangażowania publiczno-
ści (przez wyznaczenie czasu na wypowiedzi publiczności po każdej rundzie, możliwość pytań i wtrąceń podczas 
wypowiedzi mówców). W pośredni sposób w debacie oksfordzkiej może wziąć udział wiele osób.
Wady – skomplikowane reguły, które powinny być jasne dla każdego mówcy i dla publiczności – inaczej debata 
może przerodzić się w chaos. Dlatego konieczne jest rozpowszechnienie zasad wśród uczestników przed rozpoczę-
ciem debaty, a także prowadzenie debaty przed doświadczonego Marszałka – osoby, która nie tylko jest dobrym 
moderatorem, lecz także biegle zna zasady prowadzenia debat oksfordzkich.
Celem debaty oksfordzkiej nie jest też dojście do wielu konkretnych wniosków, a jedynie sama wymiana poglądów.

Zalety i wady debaty oksfordzkiej





Produkt cząstkowy nr 5

Narzędzie badające efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji 
usług na formę kontraktowania oraz jakości realizacji tych usług

Badanie 

efektywności
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Badanie jest trudne, 
ale potrzebne 
Jak dobrze wykorzystać narzędzie, opowiadają Tomasz Miecho-
wicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 
poprzedniej kadencji oraz Mariusz Musik, specjalista 
ds. współpracy międzysektorowej 

P
rzeprowadzanie zmian ma 

sens o ile wykażemy, że są 

one korzystne. W PAKCIE 

WSPÓŁPRACY osiągamy korzyści 

na płaszczyźnie ekonomicznej i spo-

łecznej. Chcemy dać samorządowcom, 

a także organizacjom narzędzie, 

które pozwoli im zbadać, czy zlecenie 

zadania organizacjom byłyby efektyw-

niejsze ekonomicznie, czyli tańsze? 

A może za tę samą cenę zostałyby 

osiągnięte wyższe wyniki? Badamy 

także to, na ile zmienią się wskaźniki 

W
 oparciu o dane dostępne 

w Krośnie Odrzańskim, 

a udostępnione nam 

przez władze Siatkarskiego Klubu 

Sportowego „Tęcza” wzięliśmy się 

do pracy, by ocenić jaka jest efek-

tywność społeczna i ekonomiczna 

prowadzenia klubu sportowego przez 

stowarzyszenie. Czy może lepiej 

byłoby gdyby taki klub poprowadził 

samorząd?

Zasiedliśmy więc do naszego pakto-

wego pliku (zapoznawszy się wcześniej 

z instrukcją do niego przygotowaną). 

Piszę pliku ponieważ większość tego 

narzędzia stanowi jeden plik, ale jest 

on uzupełniany o instrukcję oraz wzór 

ankiety, która jest niezbędna by ocenić 

jakość realizowanych usług. 

Poznacie ich 
po efektach

To narzędzie wymagało od nas 
najwięcej pracy, wielu spotkań, 
rozmów, różnego podejścia, 
zebrania opinii. To były godziny 
wytężonej pracy, próbowania, 
zmieniania. Produkt znacznie 
różni się od jego wstępnej 
wersji, a to dlatego, że w jego 
testowanie i dopracowanie za-
angażowanych było wiele osób.

Zgodnie 
z empowerment

i czy regresję w wykonywaniu zadania 

oraz „jakość”, gdzie badamy ocenę 

jakości realizowanego zadania. Warto 

zaznaczyć, że zarówno z „efektywności” 

jak i „jakości” możemy korzystać wtedy, 

gdy mamy jakiś czas realizacji danego 

zadania (warto powtarzać badanie 

w interwale czasowym – np. 3-letnim). 

Wszystkie te zakładki – części naszego 

badawczego narzędzia są opatrzone 

w wielu miejscach przyciskami pod-

powiedzi, które ułatwiają wypełnianie 

poszczególnych tabel. 

Efektywność badamy podstawiając 

dane wynikające chociażby ze spra-

wozdań, a jakość badamy za pomocą 

zestawienia wyników ankiet, które 

należy przeprowadzić wśród odbior-

ców danego zadania/usługi. Badanie 

efektywności jest porównaniem danych 

„startowych” i danych z czasu gdy 

badanie prowadzimy; wymaga od 

użytkownika nie tylko umiejętności 

wstawiania twardych danych, ale też 

oceny wpływu czynników zewnętrz-

nych na realizację zadania. 

W zakładce „jakość” zestawiamy 

dane ankietowe, które należy prze-

prowadzić w trakcie powierzania (na 

jego wstępie) oraz po okresie realizacji 

(wyznaczone oddzielnie dla każdego 

z obszarów) po podpisaniu kontraktu 

kilkuletniego z organizacją. Mając 

w perspektywie pewną stabilizację, 

organizacja jest w stanie zaplano-

wać więcej działań (w tym rozwój, 

pozyskanie środków z innych źródeł 

itp.). Instrument nasz ma postać pliku 

arkusza kalkulacyjnego. Przy ustala-

niu wskaźników przyjęto 6 kryteriów 

ich doboru: wiarygodność, prostota, 

adekwatność, weryfi kowalność, obiek-

tywizm, porównywalność w czasie.

Plik składa się z kilku zakładek, 

które możemy otworzyć klikając bez-

pośrednio na przyciski znajdujące 

się w poszczególnych jego częściach. 

Zakładka „Start” to po prostu strona 

powitalna. Kolejna zakładka „Algo-

rytm” jest swego rodzaju grafi czną 

instrukcją do całości badania. Poprzez 

klikanie na odpowiednie pola możemy 

się przenieść m.in. do instruktażu 

kontraktacji, oceny efektywności czy 

badania jakości usług. 

 Kolejne zakładki to „wybór pod-

miotu” – niezwykle ważna dla samorzą-

dów do określenia czy powierzyć reali-

zację zadania czy też wykonywać je 

samodzielnie (lub za pomocą własnych 

jednostek); „efektywność” za pomocą, 

której określamy czy mamy progresję 
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zadania (np. po 3 latach, oczywiście 

wprowadzając je i porównując na 

bieżąco co roku). Ankieta kierowana 

do odbiorców realizowanego zadania 

jest bardzo prosta, a jej schemat to 

zestaw odpowiedzi na o ocenę czterech 

zagadnień:

• czas oczekiwania 

 na usługę/czas reakcji,

• obsługa personelu,

• spełnienie oczekiwań,

• jakość usługi.

Ankietowany ocenia je w pięcio-

stopniowej skali, która jest podstawą 

do sporządzenia zbiorczych wyników. 

Oceny z ankiet wstawiamy do zakładki 

„dane z ankiet” i w krótkim czasie otrzy-

mujemy wynik w postaci wykresów. 

Warto jednak dodać, że trzeba tutaj 

sporej staranności w przeprowadzaniu 

ankiet (zarówno w „początkowej” jak 

„końcowej”), by móc oceniać jakość 

świadczonej usługi. Niezwykle ważna 

jest też liczba przeprowadzonych 

ankiet, która musi być adekwatna do 

liczby odbiorców. 

Zakładka numer 3 – „wybór pod-

miotu” służy (przede wszystkim samo-

rządowi) do oceny tego czy w ogóle 

warto kontraktować konkretne zada-

nie czy też realizować je samemu. 

Może też (po np. kilkuletnim okresie 

kontraktowania z NGO) pozwolić na 

sprawdzenie, czy też nie opłaca się 

samorządowi wrócić do wykonywa-

nia samemu danego zadania (zawsze 

przecież mogą zmienić się warunki 

związane chociażby z infrastrukturą 

posiadaną przez samorząd). Co ciekawe 

jestem po testowaniu przekonany, 

że można również używać tej części 

narzędzia, by porównywać ze sobą 

dwa podmioty z tego samego sektora. 

Możemy de facto dowolnie porów-

nywać ewentualnych realizatorów! 

Co porównujemy? Kilka ważnych 

elementów/ części :

• wskaźniki ilościowe,

• wskaźniki jakościowe,

• wskaźniki oddziaływania 

 na podmiot realizujący zadanie,

• wskaźniki ekonomiczne.

Każda z części została podzielona 

na obszary, które stanowią wspólny 

mianownik danej grupy wskaźni-

ków. Dla przykładu zatrzymajmy się 

nad trzecią z wspomnianych grupą 

wskaźników.

 Wskaźniki oddziaływania na pod-

miot realizujący zadanie to odpowiedzi 

na pytania o prawdopodobieństwo, że 

podmiot realizujący zadanie rozwi-

nie się dzięki wykonywaniu zadania 

publicznego (rozwój kompetencji, kadr, 

wzrost doświadczenia czy rozpozna-

walności), oraz czy realizacja przyczyni 

się do rozwoju infrastruktury i poten-

cjału podmiotu. W zależności od grupy 

wskaźników różna jest też ich liczba. 

Wśród innych wskaźników znajdują się 

między innymi: planowane zwiększe-

nie ilości korzystających; planowane 

zwiększenie zakresu wsparcia, w tym 

również poprzez zwiększenie produk-

tów oferty; specjalizacja w obszarze 

zadania; doświadczenie w realizacji 

podobnych przedsięwzięć i zadań 

publicznych; koszty bezpośrednie; 

wkład własny, praca wolontariacka 

oraz fi nansowanie z innych źródeł; 

prawdopodobieństwo uzyskania dodat-

kowego fi nansowania zewnętrznego 

na realizację zadania w Przyszłości.

Całość prowadzonego badania 

porównawczego jest podzielona na 

dwie części tak byśmy mogli wpisywać 

równolegle dane dotyczące dwóch 

podmiotów np. NGO i JST. Obie strefy 

są dodatkowo opisywane wagą – wpły-

wem na cały wynik badania. Jest ona 

określona w środkowej części zakładki. 

I mieści się w zakresie od 5 do 10. 

Wykorzystywaliśmy test do 

określenia czy samorządowi Krosna 

Odrzańskiego opłaca się kontraktować 

prowadzenie siatkarskiego klubu 

samodzielnie czy też powierzyć pro-

wadzenie takiego klubu stowarzysze-

niu. Efektem tego badania w zakresie 

wyboru podmiotu prowadzącego był 

wynik korzystny dla NGO (50,6%). 

Dla jednostki samorządu terytorial-

nego (JST) wynik to 42,1%. Możemy 

więc w wyniku przeprowadzonego 

badania stwierdzić, że korzystniejsze 

jest w tym konkretnym przypadku 

prowadzenie klubu sportowego przez 

stowarzyszenie. 

Ciekawym zakończeniem bada-

nia jest wykres, który pojawia się po 

zakończeniu podstawiania danych.

Czy usługę powinnaCzy usługę powinna 
wykonać  NGO czy JST ?
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Na bazie tego wykresu możemy 

grafi cznie prześledzić obszary, w któ-

rych NGO i JST są ocenianie (równa 

pokrywająca się ze sobą linia nie zmie-

niającej się ilości wynika z danych, które 

dookreślają ten zakres – oba sektory 

mają tutaj niezmienną tę samą liczbę 

potencjalnych „klientów” – uczestników 

klubu). W pozostałych obszarach widać, 

że stowarzyszenie oznaczone na zielono 

wykazuje większy potencjał niż ozna-

czony różowym kolorem podmiot JST. 

Widać wyraźnie, że w trzech obszarach 

dotyczących samego podmiotu, jakości, 

ekonomii góruje strona pozarządowa. 

Jak więc by tu nie powierzyć jej pro-

wadzenia klubu? 

Na koniec kilka uwag od użyt-

kownika. Każdorazowo porównu-

jemy i oceniamy dane z konkretnego 

obszaru – samorządu; w konkretnym 

tle społecznym – jakim jest chociażby 

kondycja miejscowych organizacji 

z trzeciego sektora. Zazwyczaj jest tak, 

że posiadamy dane jednego podmiotu. 

Gdy samorząd sam prowadzi jakieś 

zadanie (np. klub sportowy) to trudne 

jest pozyskanie danych od hipotetycz-

nego stowarzyszenia, które mogłoby 

poprowadzić taki klub. I odwrotnie się 

dzieje, gdy mamy do czynienia z prowa-

dzeniem zadania przez podmiot ze sfery 

NGO. Zatem każdorazowo będziemy 

mieli do czynienia z szacowaniem 

danych jednego z podmiotu. Trzeba 

więc tutaj skrupulatności, głębokiego 

namysłu i olbrzymiej rzetelności. Wtedy 

wykorzystanie tego narzędzia będzie 

miało sens. Idealnie byłoby mieć dane 

jednego podmiotu i ofertę drugiego. 

Wtedy w sferze tzw. „twardych danych” 

możemy poruszać z pełną świadomo-

ścią rzetelności danych.

Zapraszam samorządowców do 

skorzystania tego narzędzia, ale nie 

tylko ich. Trzeci sektor prezentując 

wyniki przeprowadzonego badania 

w zakresie realizacji takiego czy innego 

zadania może sam zwracać uwagę 

swojemu samorządowi na opłacal-

ność kontraktowania zadania / usługi. 

Dobry samorząd na pewno rozpatrzy 

wnioski z takiego badania.
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suma wynagrodze przy zadaniu [8.A1] suma wynagrodze przy zadaniu [8.A2]

125%

2 097,38 z

5 020,00 z

2 890,00 z

liczba osób zaanga owanych w realizacj
zadania, poza zatrudnionymi [9.A1]

liczba osób zaanga owanych w realizacj
zadania, poza zatrudnionymi [9.A2]

15 20

5

Podpowied

Podpowied

Interpretacja

70%

80%

90%

100%

dobra materialne

struktura kosztówzaangażowanie społeczne

wykres ocen poziomów poszczególnychwska ników

Podpowied

pozytywne efekty
spo eczne [S] 6 wska ników z 6 100%

pozytywne efekty
ekonomiczne [E] 3 wska ników z 5 60%

OCENA ZMIANY (pkt): 29 punktów z 90
OCENA ZMIANY (%): 32% 0%

10%
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60%

ilość beneficjentów

jakość usługi

efekt kształceniakoszty na beneficjenta
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zatrudnienie
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pozytywne efekty spo eczne [S]

pozytywne efekty ekonomiczne [E]

Wykres ilo ci pozytywnych efektów zmiany
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Informacje techniczne

Narzędzie jest plikiem arkusza kal-

kulacyjnego MS Excel (wersja 2007 

i nowsze). Działa pod kontrolą arku-

sza kalkulacyjnego Excel z pakietu 

MS Offi  ce. 

KIEDY I W JAKIM CELU UŻYWAĆ 

NARZĘDZIA?

1. Ocena efektywności realizacji 

zadania – po zakończeniu okresu 

kontraktowania (lub jednej z jego 

części, możliwej do porównania 

z poprzednimi okresami, gdy usługę 

realizował samorząd bądź orga-

nizacja na zasadach konkursów 

jednorocznych) możliwe będzie 

dokonanie oceny efektywności 

społecznej i ekonomicznej. Ocena 

ta dokonywana jest w postaci zesta-

wienia danych sprzed zlecenia 

zadania w formie kontraktowania 

i danych wynikowych po upły-

wie badanego okresu. Ten etap 

wymaga więc uchwycenia pew-

nych wskaźników już wcześniej, 

tak aby pozyskać dane, które będzie 

można porównywać w przyszłości. 

Jakie to dane i jak je pozyskiwać 

opisano w kolejnej części instrukcji.

2. Ocena jakości usług – jest to osobny 

moduł (nieobligatoryjny, szcze-

gólnie jeśli samorząd lub inny 

podmiot prowadzi własną ocenę 

jakości usług publicznych), który 

pomoże w ocenie jakości usługi, 

która oferowana jest w ramach 

zadania. Wymagane jest jednak, 

aby przeprowadzić przynajmniej 

jedną taką ocenę przed zmianą 

formy realizacji zadań na kon-

traktowanie i po tej zmianie. Dane 

pozyskane w tym module mogą 

być również wykorzystywane do 

celów szerszych niż tylko związa-

nych z oceną efektywności, dzięki 

analizatorowi danych pozyskanych 

przy pomocy ankiet.

3. Weryfi kacja wstępna na etapie 

oceny oferty(ofert), która wpły-

nęła w odpowiedzi na konkurs 

zakładający kontraktowanie. Jest 

to moment, w którym korzystając 

z modułu WYBÓR PODMIOTU 

narzędzia można dokonać analizy 

oferty i ocenić, w czym jest lepsza 

i bardziej efektywna od realiza-

cji zadania przez samorząd. Po 

przeanalizowaniu oferty będzie 

można jeszcze podjąć decyzję 

dotyczącą podpisania umowy 

z podmiotem wykorzystując m.in. 

dane uzyskane przy pomocy tego 

narzędzia. Funkcja na tym etapie: 

hamulec bezpieczeństwa.

Konstrukcja narzędzia
Ekran startowy pozwala na bezpo-

średni przeskok do każdego elementu 

narzędzia przy pomocy przycisków 

nawigacyjnych po prawej stronie 

ekranu. Znajdują się na nim również 

dane kontaktowe autorów narzę-

dzia, gdzie można uzyskać pomoc 

techniczną i merytoryczną. Jednym 

z przycisków jest ALGORYTM, czyli 

Ekran startowy

Instrukcja 
użytkowania narzędzia
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schemat funkcjonowania narzędzia, zobrazowany także na poniższym schemacie (w pliku excel ten schemat jest 

aktywny i również pozwala na przeskakiwanie pomiędzy modułami z numerami 1, 2 i 3).

W każdym kolejnym arkuszu pojawiają się również przyciski nawigacyjne pozwalające przejść do arkusza wcze-

śniej lub do arkusza później. 

W najważniejszych częściach narzędzia, czyli arkusza oznaczonych na powyższym schemacie numerami 1, 2 i 3 

użytkownik ma za zadanie wypełnić tylko białe pola. Pozostałe są zablokowane do edycji. W większości pól należy 

wpisać wartości liczbowe. Wyjątkiem są pola wyboru, gdzie zaznaczyć należy właściwą opcję zgodnie z instrukcją 

poniżej:

nieznane niemożliwe niskie umiarkowane wysokie

  x       

Nieprawidłowymi odpowiedziami są tylko te, w których zaznaczono w jakikolwiek sposób więcej niż jedną odpowiedź:

nieznane niemożliwe niskie umiarkowane wysokie

x     x   

W arkuszach EFEKTYWNOŚĆ (nr1) i WYBÓR PODMIOTU (nr3) użytkownik ma do dyspozycji pomoc kontekstową 

– po kliknięciu aktywnego przycisku             lub 

Pomoc kontekstowa pozwala na uzyskanie szczegółowej podpowiedzi dotyczącej konkretnego miejsca w arkuszu 

(tego, przy którym dany przycisk jest umieszczony). Po przeczytaniu podpowiedzi należy kliknąć przycisk powrót, 

aby wrócić do wypełniania arkusza w odpowiednim miejscu.

Oprócz tego użytkownik w każdej chwili może kliknąć przycisk pomoc znajdujący 

się zawsze w prawym górnym rogu arkusza, będący ogólnym odnośnikiem do 

opisu danego modułu.

33

22
11
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OPIS FUNKCJI TRZECH GŁÓWNYCH MODUŁÓW

EFEKTYWNOŚĆ 
EFEKTYWNOŚĆ to arkusz, który 

pozwala na ocenę efektów zmiany 

formy realizacji usług społecznych 

na kontraktowanie. Wykorzystywany 

jest do wyceny oraz oceny zaistniałej 

zmiany. Składa się z wierszy (wskaź-

ników) i kolumn (danych do oblicze-

nia wartości wskaźnika). Wymaga 

wprowadzenia danych wejściowych 

(punkt startowy), które będą punk-

tem odniesienia efektów – dane te 

wprowadzane są w kolumnie „jak 

było w punkcie startowym”. Drugi 

typ danych wprowadzanych w tym 

arkuszu to efekty zmiany – kolumna 

„jak jest teraz”. Kolejną kolumną jest 

ocena na ile czynniki zewnętrzne 

miały wpływ na osiągnięcie zmiany. 

Ten element oceny dodano po to, 

aby uczciwie uwzględnić czynniki 

nieprzewidziane, które mogłyby wpły-

nąć na osiągnięcie efektu. Po zazna-

czeniu przy pomocy X odpowiedniej 

opcji wskaźnik efektu w kolejnych 

kolumnach jest korygowany do rze-

czywistego efektu zgodnie z zasadą: 

25% - gdy czynniki zewnętrzne miały 

duży wpływ, 50% - gdy średni, 75% - 

gdy niewielki i 100% - gdy nie miały 

żadnego wpływu. Kolejną kolumną 

jest WYCENA zmiany. Nie jest ona 

dokonywana w każdym wierszu, 

ponieważ nie każdą zmianę można 

wycenić kwotowo. Wynik otrzymy-

wany w tej kolumnie zależy od skali 

wpływu czynników zewnętrznych - im 

ten jest większy, tym niższa wycena. 

Ostatnim etapem oceny jest skala 

punktowa, na której oceniający zazna-

cza odpowiednią ilość punktów, które 

odpowiadają stopniowi satysfakcji 

z osiągniętej zmiany. Jest to element 

nieobligatoryjny, dający możliwość 

dodatkowej subiektywnej oceny 

zmiany, która zaistniała w wyniku 

zmiany sposobu realizacji zadania. 

Najważniejszym miejscem w arku-

szu jest niebieskie pole pod tabelką, 

gdzie prezentowany jest wskaźnik 

ROI (zwrot z inwestycji), czyli relacja 

kwotowej sumy uzyskanych efektów 

do wartości udzielonej dotacji. Drugim 

wskaźnikiem jest pomocniczy wskaź-

nik kosztu punktu, który dzieli ilość 

zdobytych punktów oceny zmiany 

przez wartość dotacji. Dzięki takiemu 

ujęciu wiemy (pamiętając o subiek-

tywności przyznawanych punktów 

oceny) jak kosztowne okazało się 

osiągnięcie zmiany.

W arkuszu branych jest pod uwagę 

10 wskaźników z numeracją od 0 do 9. 

Wskaźnik 0 nie ma wpływu na wynik 

ogólny, ma charakter jedynie informa-

cyjny. Każdy wskaźnik jest oznaczony 

symbolem [E] lub [S], czyli przyporząd-

kowaniem do kategorii wskaźników, 

odpowiednio ekonomicznych lub spo-

łecznych. Jednocześnie każdy wskaźnik 

i jego elementy składowe mają nadane 

unikalne symbole identyfi kacyjne 

(np. 6.A1). Do tych symboli odwołania 

znajdują się w opisach szczegółowych 

wskaźników.
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numer 
wskaźnika: 0 - wskaźnik informacyjny, bez wpływu na wynik oceny ogólnej

nazwa 
wskaźnika: wskaźnik partycypacji społecznej [S] – zaliczany do wskaźników efektów społecznych

defi nicja: wskaźnik obrazujący udział społeczeństwa w realizacji danego zadania publicznego

algorytm:  symbol składnika opis składnika źródło

0.A1 suma dotacji dla NGO w badanym 
obszarze (np. ochrona środowiska)

ogłoszenie o konkursie lub sprawoz-
dania organizacji (w zależności od 
przyjętej metodologii - koszty plano-
wane czy koszty rozliczone)

0.A2 suma dotacji dla NGO w badanym 
obszarze (np. ochrona środowiska) 
w badanym roku

ogłoszenie o konkursie lub sprawoz-
dania organizacji (w zależności od 
przyjętej metodologii - koszty plano-
wane czy koszty rozliczone)

0.B1 suma kosztów realizacji zadania 
w obszarze (np.. Kultura fi zyczna 
[par 926]) po stronie samorządu

budżet JST za rok sprzed zmiany 
(suma wydatków w badanym 
obszarze)

0.B2 suma kosztów realizacji zadania 
w obszarze (np.. Kultura fi zyczna 
[par 926]) po stronie samorządu

budżet JST za rok po zmianie (suma 
wydatków w badanym obszarze)

0.C1 wskaźnik partycypacji spo-
łecznej w roku przed zmianą

= 1.A1/1.B1

0.C2 wskaźnik partycypacji spo-
łecznej w roku po zmianie

= 1.A2/1.B2 

zmiana/
efekt:

0.D=0.C2-0.C1 różnica w procentowo wyrażonym udziale społeczeństwa w realizacji 
zadania

interpretacja: im wyższa wartość wskaźnika, tym większy wzrost udziału społeczeństwa w realizacji zadania publicznego.

Badane wskaźniki to:
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numer 
wskaźnika: 1 - wskaźnik wycenialny

nazwa 
wskaźnika: struktura kosztów [E] - zaliczany do wskaźników efektów ekonomicznych

defi nicja: udział kosztów administracyjnych w ogóle kosztów

algorytm:

symbol składnika opis składnika źródło

1.A1
roczne koszty w kategorii administra-
cja i zarządzanie badanego zadania 
pokrytych z dotacji

sprawozdanie fi nansowe z realizacji 
zadania (NGO); budżet jednostki 
realizującej zadanie (JST)

1.A2
roczne koszty w kategorii administra-
cja i zarządzanie badanego zadania 
pokrytych z dotacji

sprawozdanie fi nansowe z realizacji 
zadania NGO

1.B1 wysokość dotacji/budżetu jednostki 
na zadanie

sprawozdanie fi nansowe z realizacji 
zadania (NGO); budżet jednostki 
realizującej zadanie (JST)

1.B2 wysokość dotacji/kontraktu na rok
umowa z realizatorem bądź spra-
wozdanie fi nansowe roczne z realiza-
cji zadania

1.C1 udział kosztów administracyjnych w wysokości dotacji = 1.A1/1.B1

1.C2 udział kosztów administracyjnych w wysokości dotacji = 1.A2/1.B2

zmiana/efekt: 1.D=1.C2-1.C1 różnica w procentowo wyrażonym udziale kosztów administracyjnych w do-
tacji

interpretacja: pożądanym efektem jest spadek udziału kosztów zarządzania w dotacji. Zmiana dodatnia oznacza efekt 
negatywny. Jego wycena to wynik działania: -(1.D*1.B2)

numer 
wskaźnika: 2 - wskaźnik niewycenialny

nazwa 
wskaźnika: ilość benefi cjentów [S] - zaliczany do wskaźników efektów społecznych

defi nicja: liczba osób, podmiotów lub zwierząt (w przypadku zadania polegającego na prowadzeniu schroniska), 
które bezpośrednio skorzystały na realizacji zadania

algorytm:

symbol składnika opis składnika źródło

2.A1 liczba benefi cjentów sprawozdanie merytorycz-
ne z realizacji zadania

2.A2 liczba benefi cjentów sprawozdanie merytorycz-
ne z realizacji zadania

zmiana/efekt: 2.B=2.A2-2.A1 różnica między liczbą benefi cjentów w roku po zmianie i w roku przed 
zmianą

interpretacja: wzrost liczby benefi cjentów jest zjawiskiem pożądanym i ocenianym pozytywnie. 
Wycena zmiany tego wskaźnika nie jest dokonywana.
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numer 
wskaźnika: 3 - wskaźnik niewycenialny 

nazwa 
wskaźnika: jakość realizacji usług w ramach zadania publicznego [S] - zaliczany do wskaźników efektów społecznych

defi nicja: średnia ocen benefi cjentów zadania w zakresie zadowolenia z jakości jego wykonania przez realizatora

algorytm:

symbol składnika opis składnika źródło

3.A1 średnia ocen w roku poprzedzającym zmianę badanie własne przy pomo-
cy ankiet i modułu JAKOŚĆ

3.A2 średnia ocen w roku po zmianie badanie własne przy pomo-
cy ankiet i modułu JAKOŚĆ

zmiana/efekt: 3.B=3.A2-3.A1 różnica między średnią oceną w roku po zmianie i w roku przed zmianą

interpretacja: wzrost średniej oceny jest zjawiskiem pożądanym i ocenianym pozytywnie

uwagi:
 

Źródłem danych mogą być ankiety i moduł do analizowania odpowiedzi, dołączone do niniejszego narzędzia 
(lub każde inne samodzielnie wykonywane badanie jakości). Proponuje się przeprowadzenie dwóch badań 
wśród odbiorców usług - na początku okresu jej realizacji (a o ile to możliwe jeszcze przed wystąpieniem zmia-
ny formy zlecania usług) i na koniec badanego okresu. Odpowiedzi z pozyskanych ankiet należy wprowadzić 
w odpowiednie pola w arkuszu JAKOŚĆ-dane. Następnie z arkuszu JAKOŚĆ z komórek B8 i C8 przepisać dane 
odpowiednio dla 3.A1 i 3.A2. Badania powinny być prowadzone na grupach w miarę możliwości porównywal-
nej ilościowo i jakościowo, oraz w liczebności adekwatnej do liczby benefi cjentów

numer 
wskaźnika: 4 - wskaźnik wycenialny 

nazwa 
wskaźnika:

wskaźnik oddziaływania społecznego - wymiar kształcenia [S], [E] - zaliczany do wskaźników efektów 
społecznych i ekonomicznych 

defi nicja:
Każde zadanie w mniejszym lub większym stopniu dotyka kwestii kształcenia np. poprzez wzrost świa-
domości o danym zjawisku; zwiększenie umiejętności i kompetencji uczestników, zmianę postaw itp. 
Wskaźnik kwantyfi kuje te oddziaływanie.

algorytm:

symbol składnika opis składnika źródło

4.A1 ilość godzin oddziaływania w roku przed zmianą sprawozdanie merytoryczne

4.A2 ilość godzin oddziaływania w roku po zmianie sprawozdanie merytoryczne

2.A1 liczba benefi cjentów w roku przed zmianą automatycznie z 2.A1

2.A2 liczba benefi cjentów w roku po zmianie automatycznie z 2.A2

4.B1 wartość fi nansowa godziny oddziaływania przed
cena godziny oddziaływania, 
właściwa dla specyfi ki badanej 
dziedziny

4.B2 wartość fi nansowa godziny oddziaływania po
cena godziny oddziaływania, 
właściwa dla specyfi ki badanej 
dziedziny

4.C wskaźnik oddziaływania społecznego - wymiar kształcenia = 4.A*2.A

4.D wartość fi nansowa oddziaływania społecznego  = 4.C*4.B

zmiana/efekt: 4.E=4.C2-4.C1 różnica w wartości efektu oddziaływania  wycena:

4.D2-4.D1 skory-
gowane o wpływ 
czynników ze-
wnętrznych 

interpretacja:

Wzrost wskaźnika jest wartością pożądaną i zależy od 3 czynników. W przypadku, gdy dwa pozostałe nie zmie-
niają się w czasie, wpływ na wzrost wskaźnika ma ilość benefi cjentów, ilość godzin oddziaływania lub wartość 
godziny oddziaływania. Wzrost jedynie tego ostatniego czynnika nie przesądza jednak o uznaniu efektu za 
pozytywny. Wpływa jednak na jego wycenę.
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numer 
wskaźnika: 5 - wskaźnik wycenialny 

nazwa 
wskaźnika:

Oddziaływanie na społeczeństwo w wymiarze materialnym [E] - zaliczany do wskaźników efektów ekono-
micznych

defi nicja:
Wskaźnik sumujący wartość zakupionego sprzęt, innych dóbr materialnych, wyremontowanej lub wybu-
dowanej infrastruktury, z której potencjalnie korzyści w przyszłości odniesie społeczeństwo (np. zakup 
piłek przez klub sportowy może przynieść takie korzyści, lecz zakup nagród lub pucharów już nie).

algorytm:

symbol składnika opis składnika źródło

5.A1 wartość dóbr materialnych społecz-
nie użytecznych

sprawozdanie fi nansowe z reali-
zacji zadania przed zmianą

5.A2 wartość dóbr materialnych społecz-
nie użytecznych

sprawozdanie fi nansowe z reali-
zacji zadania po zmianie

zmiana/efekt: 5.B=5.A2-5.A1 różnica między wartością zakupionych dóbr w roku po zmianie i w roku 
przed zmianą

interpretacja: jeśli dzięki realizacji zadania w formie kontraktu powstanie lub zostanie zakupionych więcej dóbr niż w zada-
niu niekontraktowanym, to jest to zjawisko pożądane. Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepiej

uwagi:

Nie każda rzecz (dobro materialne) zakupiona/wyremontowana w trakcie realizacji zadania może być uznana 
za przynoszącą korzyść. Należy ocenić każde zakupione/wyremontowane/wybudowane dobro indywidualnie 
i zsumować tylko te, z których faktycznie potencjalnie w przyszłości będzie mogło korzystać społeczeństwo, 
i do których nie będzie miało utrudnionego dostępu.

numer 
wskaźnika: 6 - wskaźnik wycenialny 

nazwa 
wskaźnika: koszty udziału benefi cjenta [E] - zaliczany do wskaźników efektów ekonomicznych

defi nicja: wskaźnik mówi o tym, ile nakładów należało ponieść, aby w ramach zadania móc wesprzeć jednego 
benefi cjenta

algorytm:

symbol składnika opis składnika źródło

6.A1 wynik działania 1.B1/2.A1
automatyczne pozyska-
nie danych ze wskaźni-
ków 1.B1 i 2.A1

6.A2 wynik działania 1.B2/2.A2
automatyczne pozyska-
nie danych ze wskaźni-
ków 1.B2 i 2.A2

zmiana/efekt: 6.B=6.A2-6.A1  wycena= -6B 

interpretacja: Im mniejsza ilość kapitału potrzebna do wsparcia jednego benefi cjenta tym lepiej. Wycena efektu jest dokony-
wana poprzez dodanie znaku minus przed wartość efektu.
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numer 
wskaźnika: 7 - wskaźnik wycenialny

nazwa 
wskaźnika: dodatkowa wartość projektu [E] - zaliczany do wskaźników efektów ekonomicznych

defi nicja: wskaźnik pokazuje, ile do wartości dotacji realizator dołożył od siebie 
(lub zaangażował społecznie) wkładu fi nansowego oraz niefi nansowego

algorytm:

symbol składnika opis składnika źródło

7.A1
wartość wkładu fi nansowego (czyli wydat-
ków poniesionych z rachunku własnego 
realizatora)

sprawozdanie fi nansowe

7.A2
wartość wkładu fi nansowego (czyli wydat-
ków poniesionych z rachunku własnego 
realizatora)

sprawozdanie fi nansowe

7.B1
wartość wkładu niefi nansowego czyli pracy 
społecznej, wkładu rzeczowego lub usługo-
wego

sprawozdanie fi nansowe

7.B2
wartość wkładu niefi nansowego czyli pracy 
społecznej, wkładu rzeczowego lub usługo-
wego

sprawozdanie fi nansowe

7.C1 suma dodatkowej wartości projektu przed zmianą = 7.A1+7.B1

7.C2 suma dodatkowej wartości projektu po zmianie = 7.A2+7.B2

zmiana/efekt: 7.D=7.C2-7.C1 różnica w dodatkowych wartościach projektu po zmianie i przed

interpretacja: Im wyższa wartość wskaźnika, tym większa wartość dodatkowa projektu i większe korzyści w wymiarze fi nan-
sowym z realizacji zadania.

numer
wskaźnika: 8 - wskaźnik wycenialny

nazwa 
wskaźnika: zatrudnienie w podmiocie realizującym zadanie [S] - zaliczany do wskaźników efektów społecznych 

defi nicja:
Zatrudnienie osób przy realizacji zadania, po stronie NGO generuje dwa efekty społeczne: pierwszy doty-
czy wzrostu profesjonalizacji organizacji zatrudniającej. Drugi dotyczy kosztów, których dzięki temu nie 
muszą ponosić fi nanse publiczne (zasiłki).

algorytm:

symbol składnika opis składnika źródło

8.A1 suma wynagrodzeń brutto w ujęciu 
rocznym

sprawozdanie fi nansowe z re-
alizacji zadania przed zmianą

8.A2 suma wynagrodzeń brutto w ujęciu 
rocznym

sprawozdanie fi nansowe z re-
alizacji zadania po zmianie

zmiana/efekt: 8.B=8.A2-8.A1 różnica między wartością zakupionych dóbr w roku po zmianie i w roku 
przed zmianą

interpretacja: im wyższa wartość wskaźnika tym większe efekty społeczne i fi nansowe realizowanego zadania.

uwagi:

W przypadku zadania, które do tej pory wykonywane było przez JST należy uwzględnić sumę wynagrodzeń 
osób tylko i wyłącznie zatrudnionych do realizacji zadania, nie zaś tych, które zostały dociążone obowiązkami 
wynikającymi z kilku tytułów, w tym z tytułu realizacji danego zadania.
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numer 
wskaźnika: 9 - wskaźnik niewycenialny 

nazwa 
wskaźnika: zaangażowanie społeczne [S] - zaliczany do wskaźników efektów społecznych

defi nicja:
suma liczby osób, które zaangażowane były w danym roku w realizację zadania, oprócz osób zatrudnio-
nych przy jego realizacji. Jest to ilościowy wymiar wkładu niefi nansowego w postaci pracy wolontariackiej 
przy realizacji zadania.

algorytm:

symbol składnika opis składnika źródło

9.A1 liczba osób, które włączyły się w realizację 
zadania

sprawozdanie mery-
toryczne z realizacji 
zadania

9.A2 liczba osób, które włączyły się w realizację 
zadania

sprawozdanie mery-
toryczne z realizacji 
zadania

zmiana/efekt: 9.B=9.A2-9.A1 różnica między liczbą benefi cjentów w roku po zmianie i w roku przed 
zmianą

interpretacja: Wzrost liczby osób zaangażowanych jest zjawiskiem pożądanym i ocenianym pozytywnie. Wycena zmiany 
tego wskaźnika nie jest dokonywana.

WYNIK efektywności przedstawiany jest we wskaźnikach 
pokazanych w tabeli nr 1:

Tabela 1 wynik badania efektywności. źródło: test produktu w ramach projektu

WYCENA ZMIANY: 67 582,14 zł  

ROI (stopa zwrotu): 125%  

koszt punktu %: 2 097,38zł  

zmiany pozytywne razem [S] i [E] 8 wskaźników z 10 80%

pozytywne efekty społeczne [S] 6 wskaźników z 6 100%

pozytywne efekty ekonomiczne [E] 3 wskaźników z 5 60%

OCENA ZMIANY (pkt): 29 punktów z 90  

OCENA ZMIANY (%): 32%  

Wskaźniki obrazujące efektywność to kolejno:

1. Wycena zmiany, czyli kwotowe 

podsumowanie wszystkich wskaź-

ników wycenialnych

2. ROI – wskaźnik ROI (zwrot z inwe-

stycji), czyli relacja kwotowej sumy 

uzyskanych efektów do wartości 

udzielonej dotacji. Im wyższa war-

tość wskaźnika, tym wyższa efek-

tywność. Wartość wskaźnika równa 

0% oznacza, że wartość dotacji 

równa jest wartości zmian. Każda 

wartość powyżej zera przekracza 

więc ten próg opłacalności. Dru-

gim wskaźnikiem jest pomocniczy 

wskaźnik kosztu punktu, który dzieli 

ilość zdobytych punktów oceny 

zmiany przez wartość dotacji. Dzięki 

takiemu ujęciu wiemy (pamiętając 

o subiektywności przyznawanych 

punktów oceny) jak kosztowne 

okazało się osiągnięcie zmiany.
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3. Koszt punktu % – to wartość porów-

nawcza pozwalająca na określenie, 

ile środków fi nansowych potrzeb-

nych było, aby uzyskać 1 punkt 

oceny zmiany. Wskaźnik ten będzie 

łatwo porównywalny z wynikami 

oceny innych zadań.

4. Zmiany pozytywne we wszystkich 

wskaźnikach - liczba pozytywnych 

efektów zmiany nie bada wielkości 

tych zmian, lecz ilościowo sumuje 

te wskaźniki, w których wystąpił 

pożądany kierunek zmiany. Wskaź-

niki podzielono na ekonomiczne 

(oznaczone literką [E]) oraz spo-

łeczne [S]. Jeden ze wskaźników 

traktowany jest jako wskaźnik 

zarówno społeczny jak i ekono-

miczny i oznaczony jest [E],[S]. 

Suma ilości pozytywnych zmian 

w tych dwóch kategoriach mówi, 

jakiego typu efekty przyniosła 

zmiana formy kontraktowania – 

czy te efekty mają bardziej wymiar 

społeczny czy ekonomiczny.

5. Ocena zmiany – suma punktów 

przyznawanych subiektywnie wyra-

żona w procentach maksymalnej 

ilości punktów do zdobycia. Jest 

to suma ocen z ostatniej kolumny 

tabelki, w której oceniający zazna-

cza odpowiednią ilość punktów, 

które odpowiadają stopniowi satys-

fakcji z osiągniętej zmiany. Jest to 

element nieobligatoryjny, dający 

możliwość dodatkowej subiektyw-

nej oceny zmiany, która zaistniała 

w wyniku zmiany sposobu reali-

zacji zadania. Ocena ta uwzględni 

nieprzewidywalne sytuacje, które 

mogły się zdarzyć podczas realiza-

cji zadania. W jednym przypadku 

osiągnięcie wzrostu liczby osób 

korzystających ze wsparcia np. 

o 10% okaże się sukcesem (bo został 

ten wzrost osiągnięty mimo szeregu 

niesprzyjających okoliczności nie-

zależnych od realizatora), w innym 

okaże się wysoce niezadowalające. 

Każdy wskaźnik ma przypisaną 

domyślnie wagę 10. Wagę tę jed-

nak użytkownik może zmieniać, 

uwzględniając lokalne preferencje.

Ocena jakości realizacji usług.

Stanowi moduł dodatkowy, pozwa-

lający na przeprowadzenie niewiel-

kiego badania jakości realizacji usług 

społecznych.

Ankiety
Aby ocenić jakość realizacji usług, 

niezbędnym będzie zebranie dodatko-

wych danych od odbiorców/adresatów 

tych usług. W związku z tym należy 

przeprowadzić badanie zadowolenia 

z otrzymanego wsparcia/usługi od 

odbiorców tej usługi. 

Należy dotrzeć z ankietą do osób, 

które skorzystały z usług. Ankietę 

można pobrać i wydrukować bezpo-

średnio z narzędzia – klikając przycisk 

ANKIETA. Sposób dotarcia do tych 

osób jest kwestią indywidualną każ-

dego z użytkowników narzędzia – być 

może uda się połączyć taką ankietę 

z innymi badaniami samorządu, być 

może wystarczy w umowie z organi-

zacją, która przejmie zadanie wpisać 

obowiązek badania ankietowego 

odbiorców swoich działań.

Arkusz „DANE” – miejsce 
wprowadzania odpowiedzi
Następnie zwrócone ankiety należy 

poddać analizie w kolejnym module 

narzędzia – „ANALIZA JAKOŚCI”. Jest 

to specjalnie przygotowany arkusz pod 

kątem wprowadzania danych z zebra-

nych ankiet. Wprowadzone dane pod-

legają autoanalizie, której wynikiem 

jest arkusz ANALIZA_JAKOSCI.

Arkusz ANALIZA JAKOŚCI
Jest zbiorem wskaźników oraz wykre-

sów zbudowanych na podstawie wpro-

wadzonych danych. Uzyskane w ten 

sposób dane można wykorzystać 

zarówno przy ocenie efektywności, 

jak również w dodatkowych bada-

niach własnych. Dotyczyć one mogą 

większej ilości sfer usług publicznych 

niż tylko ta, która poddawana jest 

ocenie ze względu na udział w niej 

formy kontraktacji usług. 

WYBÓR PODMIOTU 
To arkusz, który sprawdza wstępną 

przewagę (bądź jej brak) oferty orga-

nizacji (lub oferty partnerskiej) nad 

zadaniem realizowanym samodzielnie, 

bądź przy pomocy jednostki organi-

zacyjnej, przez samorząd. Analiza 

tej przewagi może pomóc w podję-

ciu decyzji o zaprzestaniu dalszej 

procedury zlecania zadania w for-

mie kontraktowania (tzw. hamulec 

bezpieczeństwa).

Arkusz PODMIOT składa się 

z dwóch części – po lewej wprowa-

dzane są dane dotyczące oferty spo-

łecznej, po prawej dotyczące dzia-

łalności w tym zakresie samorządu. 

W środkowej części znajdują się wagi 

punktowe każdego wskaźnika. Wskaź-

niki pogrupowano w cztery kategorie 

oddzielone pomarańczowymi nagłów-

kami: ILOŚĆ, JAKOŚĆ, PODMIOT, EKO-

NOMIA. Każda z kategorii to łącznie 20 

punktów do przyznania. Wspomniane 

WAGI zostały przyporządkowane 

równomiernie, przy założeniu, że 

każda z kategorii jest równa i otrzyma 

po 20 punktów. Jednak konstrukcja 

narzędzia pozwala użytkownikowi 

dokonywać zmian wartości wagowych 

w każdym wskaźniku wchodzącym 

w skład kategorii. Pamiętać jednak 

należy, aby suma wartości wagowych 

wskaźników w kategorii równa była 

20 punktów. Pracując z tym arkuszem 

należy poruszać się w dół, w razie 

potrzeby klikając w odnośnik „POD-

POWIEDŹ”, który zawiera pomoc 

kontekstową wraz z opisem przykładu, 

dotyczącą konkretnego wskaźnika. 

Uzupełnić należy wszystkie białe pola, 

wstawiając w odpowiednie miejsca 

liczby lub znaki X (dotyczy wskaźni-

ków z wyborem odpowiedzi). 

W górnej części arkusza na bie-

żąco widać nawigację narzędzia oraz 

podgląd aktualnego wyniku.

Załącznik dostępny na płycie w fol-

derze Produkt nr 5

1. Ankieta badająca jakość usług 

publicznych
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Projekt „PAKT.com.org” realizowany jest w partnerstwie 
międzysektorowym – przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum 

w Słubicach oraz gminę Krosno Odrzańskie.

Sygnowanie projektu poparciem burmistrza Krosna pozwoliło na sprawniejszą jego realizację zarówno wewnątrz 
urzędu jak i w środowisku lokalnym. Testowanie produktów było na tyle obciążające, że bez uczestnictwa partnera 

i bez wzięcia na siebie współodpowiedzialności za wyniki testowania, prawidłowa realizacja projektu byłaby 
niemożliwa. Partnerstwo projektowe wniosło dużą wartość do realizowanego projektu, pozwoliło 

na zaangażowanie wielu kompetentnych osób, które stanowiły wsparcie merytoryczne na każdym etapie realizacji.

Lider 

i partner





Nic o nas bez z nas
Pracujemy z pasją. Z zaangażowaniem robimy to, co innym wydaje się niemożliwe. 
Unia Europejska daje nam szansę, którą chcemy dzielić się z innymi. Nasze umiejęt-
ności i doświadczenia przekazujemy dalej, aby mieszkańcy naszego regionu żyli bez 
kompleksów w zjednoczonej Europie.

Fundacja na rzecz Collegium Poloni-

cum jest jedną z najprężniej rozwija-

jących się organizacji pozarządowych 

w województwie lubuskim, z 12-letnią 

tradycją, stabilną i regionalnie rozpo-

znawalną. Swoją działalność rozpo-

częliśmy w październiku 2002 roku, 

opierając się na aktywnej współpracy 

z Uniwersytetem im. Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu i Europejskim 

Uniwersytetem Viadrina we Frank-

furcie nad Odrą. Celem inicjatorów 

Fundacji było rozwijanie działalności 

edukacyjnej Collegium Polonicum i jej 

promocja w środowisku lokalnym.
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Pracujemy dla regionu
Jesteśmy organizacją nowoczesną, 

otwartą na potrzeby społeczności 

lokalnej. Nasze działania kierujemy 

do mieszkańców regionu, organi-

zacji pozarządowych, samorządów 

i przedsiębiorców. Uważamy, że 

zmianę na lepsze można osiągnąć 

dzięki zaangażowaniu i aktywności 

mieszkańców. Naszą pomoc można 

porównać do „dawania wędki”. Uczymy 

samodzielności, niezależności i odpo-

wiedzialności za miejsce, w którym 

żyjemy. Zależy nam, aby mieszkańcy 

sami inicjowali przedsięwzięcia – to 

będzie miało znaczący wpływ na 

skuteczne rozwiązywanie problemów 

społecznych. 

Poprzez nasze działania chcemy 

zachęcić społeczności do aktywnego 

udziału w życiu publicznym regionu. 

Przyświeca nam główny cel – stwo-

rzenie lepszego, bardziej przyjaznego 

otoczenia, które daje mieszkańcom 

możliwości rozwoju. 

Pomaganie wzmacnia
Możemy pochwalić się dużym 

doświadczeniem w zakresie wyko-

rzystywania procedur innowacyjnego 

zarządzania projektami. Znamy dobrze 

środowisko lokalne i jego potrzeby. 

Od kilku lat pełnimy rolę organiza-

cji infrastrukturalnej. Pomagamy 

małym organizacjom i grupom nie-

formalnym w pozyskiwaniu funduszy, 

pokazujemy, w jaki sposób realizować 

projekty, a także jak zakładać NGO’sy. 

Dzięki naszym działaniom w regio-

nie powstało kilkanaście organizacji 

pozarządowych. 

Fundacja od 2006 roku jest też 

Ośrodkiem Działaj Lokalnie w ramach 

ogólnopolskiego programu grantowego. 

Dzięki temu wspieramy i współfi nan-

sujemy ciekawe przedsięwzięcia, reali-

zowane na terenie „małych ojczyzn”. 

W ciągu ośmiu edycji przekazaliśmy 

na ten cel prawie 320 tysięcy złotych 

dotacji. 

Od 2006 roku organizujemy także 

Targi Aktywności Społecznej. Do Słu-

bic przyjeżdżają społecznicy z woje-

wództwa, promując swoją działalność 

i otwierając się na mieszkańców.

Gdzie wzrok nie sięga….
Sięgamy po sprawdzoną wiedzę. Nasz 

zespół składa się z doświadczonych 

współpracowników. Wspólnie opraco-

wujemy nowatorskie programy szko-

leniowe, odpowiadające potrzebom 

grup docelowych. Tworzymy nową 

jakość, opierając się na doświadczeniu 

zgromadzonym w Collegium Poloni-

cum i na Europejskim Uniwersytecie 

Viadrina, połączoną z inwencją i kre-

atywnością młodej europejskiej kadry. 

Naszą ofertę konsekwentnie roz-

budowujemy i ulepszamy. Aby zreali-

zować zamierzony cel prowadzimy 

kursy językowe, warsztaty i szkolenia 

merytoryczne dla osób indywidual-

nych, fi rm i instytucji.

Co osiągnęliśmy?
Fundacja istnieje prawie 13 lat i z roku 

na rok nabiera rozpędu. Teraz, kiedy 

czas jest sprzyjający, staramy się wyko-

rzystywać wszystkie możliwości. Apli-

kujemy o dostępne środki, inwestu-

jemy w siebie, wspieramy środowisko 

lokalne, pomagamy rozwinąć skrzydła 

mniejszym inicjatywom społecznym.

W naszym zespole są osoby, które 

pracują w Fundacji już kilka lat. Oprócz 

personelu etatowego są to wykła-

dowcy, lektorzy, grafi cy, informatycy, 

którzy profesjonalnie realizują dzia-

łania Fundacji. Współpracują z nami 

także wolontariusze. W ciągu roku jest 

to około 10-15 osób. Pomagają przy 

tworzeniu projektów oraz podczas 

realizacji działań. Pomagają podczas 

organizacji imprez, konferencji, szko-

leń, działalności na rzecz środowiska 

studenckiego i uczelni. Są to głównie 

studenci Collegium Polonicum i Uni-

wersytetu Viadrina.

Fundacja to przede 
wszystkim ludzie
Nasz zespół charakteryzuje niski 

poziom hierarchizacji i ponadprze-

ciętny poziom motywacji do reali-

zowania zadań. Jesteśmy grupą 

ekspertów-pasjonatów, którzy nie 

potrzebują ponaglań „szefa”, żeby 

realizować kolejne zadania. Nasza 

motywacja do pracy jest często naszą 

 Przyznaliśmy łącznie blisko 3,7 mln zł 
w ramach  wszystkich naszych 

konkursów grantowych 

Jednym z celów statutowych Fundacji jest wspieranie Collegium Poloni-
cum, wspólną placówkę UAM i EUV. Pomagamy wydziałom Collegium 
Polonicum, organizacjom studenckim, oferując dostęp do bezpłatnych 
usług. Wspieramy fi nansowo uczelniane przedsięwzięcia, fi nansujemy 
nagrody w konkursach. Oferujemy także opiekę instytucjonalną Fundacji 
przy organizacji wydarzeń związanych z Collegium Polonicum. 

Misją Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum jest 
wspomaganie rozwoju spo-
łeczeństwa obywatelskiego 
poprzez wspieranie i animo-
wanie inicjatyw o charakterze 
ekonomicznym, kulturalnym, 
edukacyjnym na płaszczyźnie 
współpracy międzysektorowej 
i ponadnarodowej.
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wewnętrzną energią do życia – nie 

karmi się fi nansami, czy polece-

niami służbowymi. Wszyscy czujemy 

się współodpowiedzialni za nasze 

miejsce pracy, kreujemy pomysły 

i pozyskujemy na nie środki fi nan-

sowe. Wszyscy jesteśmy autorami 

tego, co dzieje się w Fundacji na rzecz 

Collegium Polonicum.

Nasz zespół to ludzie, którzy się 

rozwijają i nie czekają na wskazówki 

zarządu, wciąż podnoszą swoje kom-

petencje. Zależy nam na tym, aby jak 

najlepiej wspierać region, w którym 

żyjemy. To dla nas najwyższa wartość.

Nowe wyzwania. Kim 
będziemy za kolejne 10 lat?
Przed nami dużo pracy, ale przede 

wszystkim wyzwań, których jesteśmy 

ciekawi. Czas pokaże, jak uda nam się 

zrealizować postawione cele. Przed 

nami kolejna perspektywa – dużo 

niepewności, ale jednocześnie kolejne 

szanse na rozwój i spektakularne 

sukcesy. Wchodzimy w nią silni, zmo-

tywowani, a przede wszystkim dobrze 

przygotowani i zintegrowani, jako 

zespół. Realizujemy teraz projekty, 

które będą miały bardzo duży wpływ 

na rozwój społeczeństwa obywatel-

skiego w najbliższych latach. Nowe 

działania zawsze budzą niepewność, 

ale sprawiają, ze zaczynamy pracować 

na jeszcze szybszych obrotach, dlatego 

wchodzimy w nową dziesięciolatkę 

„pozytywnie zakręceni”

Jesteśmy młodym, dynamicznym i profesjonalnym zespołem. Pracujemy w niezwykłym 

otoczeniu. Zależy nam na skutecznym rozwiązywaniu problemów społecznych. 

Tradycją Fundacji stały się 
narodziny kolejnych dzieci, 
kolejnych pracowników. Żartu-
jemy sobie, że u nas „panują” 
ciąże mnogie, co oznacza, że 
każdego roku, przychodzi na 
świat, i tym samym zasila nasz 
zespół, dwoje lub troje dzieci. 

III sektor 
– rozwojowo  
i prorodzinnie

Wejdź na 
naszą stronę!
Zapraszamy 
na naszą stronę 
www.fundacjacp.org, 
gdzie można dowie-
dzieć się wszystkiego 
o nas, o realizowanych 
przez nas projektach, 
kursach i innych cieka-
wych przedsięwzięciach.
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K
rosno Odrzańskie leży w powie-

cie krośnieńskim, w środkowo 

– zachodniej części, wojewódz-

twa lubuskiego – prężnie rozwijającego 

się regionu Polski Zachodniej. Bliskość 

dużych rynków konsumenckich UE, 

doskonale rozwinięta sieć drogowa, 

bardzo dobre warunki do rozwoju prze-

mysłu, bliskość uczelni wyższych – te 

atuty sprawiają, że Krosno Odrzańskie 

ma ogromny potencjał rozwojowy. 

Obszar Gminy zajmuje powierzchnię 

21 tys. ha i jest podzielony na miasto 

oraz 19 sołectw. Zamieszkuje go łącznie 

ponad 18 tys. osób.

1000 lat tradycji
 Krosno Odrzańskie należy do grona 

najstarszych polskich miast. Klimat 

ponad 1000-letniej tradycji doskonale 

oddają wnętrza Zamku Piastowskiego, 

a okoliczne jeziora, bogata sieć ście-

żek i szlaków rowerowych oraz nor-

dic walking zachęca do aktywnego 

wypoczynku. Ponadto, w obiektach 

Ośrodka Sportu i Rekreacji funkcjo-

nuje także kręgielnia i squash, a latem 

wypożyczalnia rowerów i pole namio-

towe. Nie lada gratką są także rejsy 

wycieczkowe po Odrze, które uka-

zują nieznane dotąd oblicze Gminy 

Krosno Odrzańskie i cieszą się coraz 

większym zainteresowaniem wśród 

turystów zarówno z Polski, jak i Nie-

miec. W kalendarzu kulturalnym na 

szczególną uwagę zasługuje „Rybo-

branie” – święto miasta pretendujące 

do miana jednej z najlepszych imprez 

plenerowych w regionie.

Strategicznie 
i transgranicznie
Krosno Odrzańskie jest miastem 

strategicznie położonym, co wynika 

z faktu posiadania jedynego mostu 

na Odrze, przez który odbywa się 

ruch w kierunku i wzdłuż granicy. 

Jednym z kilku jego mocnych atutów 

jest dogodne położenie u zbiegu waż-

nych krajowych i międzynarodowych 

szlaków komunikacyjnych, a także 

bliskość lotnisk. To transgraniczne 

położenie Gminy umożliwia nawią-

zanie międzynarodowych kontaktów. 

Gmina Krosno Odrzańskie ma 

także olbrzymi potencjał gospodarczy. 

Wśród terenów inwestycyjnych na 

szczególną uwagę zasługuje 15-hek-

tarowy obszar Strefy Przemysłowej, 

objęty miejscowym planem zagospo-

darowania przestrzennego, uzbro-

jony w media, oświetlenie i drogę. 

Potencjalni inwestorzy mają moż-

liwość ulokowania swojego biznesu 

zarówno na terenie objętym statusem 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak 

i na gruncie gminnym, korzystając 

z maksymalnych zwolnień podatko-

wych. Działające w Urzędzie Miasta 

Centrum Obsługi Inwestora oferuje 

przedsiębiorcom wszelką pomoc 

merytoryczną i techniczną.

KROSNO ODRZAŃSKIE 
– GMINA WIELU MOŻLIWOŚCI
Nazwa „Krosno Odrzańskie” staje się marką rozpoznawalną już nie tylko na mapie 
województwa lubuskiego, ale także kraju i Europy. Kryje w sobie nie tylko hasła 
takie jak przedsiębiorczość czy nowoczesność, ale także rekreacja, historia, kultura, 
sport. Inwestycje w wiele dziedzin życia społeczno-gospodarczego przynoszą wy-
mierne efekty w postaci coraz atrakcyjniejszej bazy umożliwiającej rozwój ludzki 
pod każdym względem, czyniąc z Krosna Odrzańskiego gminę wielu możliwości…

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 410 07 40
fax. 68 383 51 22
e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl
www.krosnoodrzanskie.pl
www.facebook.com/krosnoodrzanskie

Zapraszamy do współpracy!



Kontakt z realizatorami projektu:

Marzena Słodownik, koordynatorka
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. T. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
e-mail: m.slodownik@fundacjacp.org
tel.: 95 7592 389, www.fundacjacp.org

Mariusz Musik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
e-mail: m.musik@krosnoodrzanskie.pl
t el.: 68 410 9700

Spinamy 
dwa sektory 

Człowiek – najlepsza inwestycja! 
Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PAKT.com.org to jedyny w swoim rodzaju przy-
kład współpracy gminy z organizacją pozarzą-
dową! Wspólnie wypracowaliśmy innowacyjne 
narzędzie do podniesienia jakości realizowanych 
usług o nazwie Pakt Współpracy. 
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