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I. WPROWADZENIE 

 

1. Najważniejsze założenia Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 

Lokalny Indeks Jakości Współpracy to narzędzie wspierające administrację publiczną 

(każdego szczebla) oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w dokonaniu wspólnej 

oceny jakości wzajemnych relacji oraz sformułowaniu kierunków rozwoju współpracy tak by 

przyczyniała się ona do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej. 

 

Jest to pewna instrukcja, która pokazuje, jak, w gronie przedstawicieli organizacji 

i samorządu (w gminie, powiecie, czy województwie) przynajmniej raz w roku 

w systematyczny sposób ocenić stan współpracy. Po co to robić? Po to, żeby móc stwierdzić, 

czy współpracuje się nam lepiej czy gorzej, co powinniśmy poprawić, a w jakim obszarze jest 

już wystarczająco dobrze. Niezbędnik, będąc propozycją stałej formuły oceny, ma również 

pomóc w diagnozowaniu słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz 

formułowaniu propozycji rozwiązań. 

 
 

2. Metodologia pracy 

Badanie Lokalnym Indeksem Jakości Współpracy relacji Miasta Koszalina z organizacjami 

pozarządowymi zostało wdrożone w 2014r. Pierwsza ocena dotyczyła jakości współpracy 

w 2013r. Niniejsza diagnoza jest kolejną systemową analizą aktualnego poziomu relacji 

samorządowo-pozarządowych w Koszalinie. Badaniami objęto stan współpracy samorządu 

lokalnego i organizacji pozarządowych w Mieście Koszalinie w roku 2016. 

 

Opisywany poniżej proces diagnozy został zaplanowany i zrealizowany w ramach działań 

Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie prowadzonego przez Pracownię 

Pozarządową, dofinansowanego z budżetu Gminy Miasto Koszalin. 

 

Cały proces, którego niniejszy raport jest podsumowaniem, składał się z następujących 

etapów:  

1. Opracowanie założeń i przygotowanie narzędzi. 

2. Przeprowadzenie badań ankietowych (ankieta papierowa i elektroniczna) wśród: 

a. organizacji pozarządowych z terenu Koszalina (73 podmioty); 

b. pracowników Urzędu Miejskiego (Referat organizacji pozarządowych Wydziału 

Kultury i Spraw Społecznych) (3 osoby); 

c. radnych Rady Miejskiej w Koszalinie (15 osób); 

d. przedstawicieli Władz Miasta (3 osoby); 

e. członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie (11 osób). 

3. Analiza danych zastanych dotyczących współpracy (lokalne akty prawne, sprawozdania, 

raporty, dane dot. konsultacji, partnerstw itp.). 



4. Spotkanie zespołu roboczego poświęcone analizie zebranych podczas badań danych, 

ocenie relacji międzysektorowych w poszczególnych obszarach merytorycznych (zgodnie 

z zawartością Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych), 

a także opracowaniu rekomendacji do zmian w najsłabiej ocenionych obszarach 

współpracy. W skład zespołu weszli przedstawiciele koszalińskich organizacji 

pozarządowych (zaproszenie wystosowano do ok. 220 podmiotów), Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

 
 

3. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH 
 
Odpowiedziom ankietowanych przyznano wagę punktową (1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – ani 

dobrze, ani źle, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze). Następnie na podstawie średnich 

arytmetycznych obliczono średnią ocenę danego obszaru współpracy. Wyniki opracowano 

oddzielnie dla każdej z badanych grup: organizacje pozarządowe, Referat ds. Organizacji 

Pozarządowych w Urzędzie, Władze Miejskie, GRDPP, Radni. Oceny porównano pomiędzy 

poszczególnymi grupami, a także pomiędzy pierwszym (2013r.) a aktualnym badaniem 

(2016r.). 

 

W pierwszej kolejności zbadano to jakim partnerem dla organizacji pozarządowych jest 

Miasto Koszalin. Poniżej prezentujemy otrzymane wyniki. 

 
 

3.1. Miasto Koszalin jako partner koszalińskich organizacji pozarządowych w 2016r. 

 

Legenda:  

kolor zielony – obszar współpracy, który otrzymał od danej grupy lepszą ocenę niż w roku 2013 

kolor czerwony – obszar współpracy, który otrzymał od danej grupy gorszą ocenę niż w roku 2013 

czcionka powiększona : 3,74 – obszar współpracy najlepiej oceniony przez daną grupę w 2016r. 

tło –obszar, między którym wystąpiła największa różnica w ocenie danej grupy między 2013 a 2016 

rokiem: na korzyść  –                       lub na niekorzyść  –  

 

 

 

W tabeli, w pionie przedstawiono oceny danej grupy, w poziomie ocenę poszczególnych obszarów 

współpracy. 

 

 

 

 



Tabela 1. Miasto jako partner organizacji pozarządowych w 2016r. 

Ocena sposobu w jaki samorząd... : 

 

  
Organizacje 

Referat 
ds. NGO 
Urzędu 

Władze GRDPP Radni ŚREDNIA 

Włącza organizacje 
w diagnozowanie 

problemów 
i potrzeb 

2013 3,20 4,00 4,66 3,75 3,33 3,79 

2016 3,63 4,00 4,33 3,64 3,71 3,86 

Informuje 
organizacje 

o swoich planach 
i działaniach 

2013 3,18 3,66 4,33 3,75 3,70 3,72 

2016 3,74 4,33 4,67 3,64 3,71 4,02 

Współpracuje 
z organizacjami 
przy tworzeniu 

prawa, programów 
i strategii 

2013 3,24 3,66 4,66 3,25 3,20 3,60 

2016 3,59 4,00 4,33 3,91 3,73 3,91 

Zleca organizacjom 
realizację zadań 

publicznych 

2013 3,24 4,66 4,66 4,25 3,80 4,12 

2016 3,70 4,67 4,67 4,09 3,73 4,17 

Współpracuje 
z organizacjami 

w sposób 
pozafinansowy 

2013 3,26 4,00 4,66 4,00 3,44 3,87 

2016 3,72 4,00 4,33 3,82 3,73 3,92 

Wspiera 
organizacje 

w systematyczny 
sposób – tworząc 
dla nich różnego 
rodzaju stabilne 

rozwiązania 

2013 2,80 4,00 4,66 3,50 3,30 3,65 

2016 3,41 4,33 4,33 3,36 3,67 3,82 

Wspiera integrację 
środowisk 

pozarządowych na 
swoim terenie 

2013 3,22 3,66 4,66 3,00 3,10 3,53 

2016 3,57 4,00 4,33 3,73 3,53 3,83 

ŚREDNIA 

2013 3,16 3,95 4,61 3,64 3,41 3,75 

2016 3,62 4,19 4,43 3,74 3,69 3,93 

 

 
 
 
 



Jak widzimy, ocena w zdecydowanej większości jest wyraźnie wyższa w 2016r. niż w 2013r. Każdy 

z analizowanych obszarów został oceniony wyżej w tegorocznym badaniu.  

 

Trzy obszary współpracy poprawiły się w opinii największej liczby badanych grup. Są to:  

1) Współpraca Miasta z organizacjami przy tworzeniu prawa, programów i strategii; 

2) Wspieranie przez Miasto integracji środowisk pozarządowych na swoim terenie; 

3) Informowanie organizacji przez Miasto o jego planach i działaniach. 
 

Końcowa średnia wszystkich ocen każdej z grup jest wyższa w 2016r. niż w 2013r. Zarówno 

organizacje pozarządowe, pracownicy Referatu NGO Urzędu, przedstawiciele władz miejskich, radni, 

jak i przedstawiciele GRDPP, w 2016r. lepiej ocenili samorząd jako partnera dla organizacji niż 

w 2013r.   

 

Największa różnica występuje w opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy w 2016r. 

ocenili samorząd jako partnera wyżej aż o 0,46 niż w 2013r., co w Lokalnym Indeksie Jakości 

Współpracy jest znaczną różnicą. Według przedstawicieli organizacji najbardziej poprawił się sposób 

w jaki Miasto wspiera organizacje w systematyczny sposób – tworząc dla nich różnego rodzaju 

stabilne rozwiązania. Najlepiej ocenianym obszarem w 2016r. przez organizacje jest współpraca 

pozafinansowa. 

 
 
 
 
 
 

3.2. Organizacje pozarządowe jako partner dla Miasta Koszalina w 2016r. 

 
 
W badaniu spytano ankietowanych także o to jakim partnerem dla Miasta są koszalińskie organizacje 
pozarządowe. Wyniki opracowano w sposób analogiczny do opisanego powyżej. 
 

Legenda:  

kolor zielony – obszar współpracy, który otrzymał od danej grupy lepszą ocenę niż w roku 2013 

kolor czerwony – obszar współpracy, który otrzymał od danej grupy gorszą ocenę niż w roku 2013 

czcionka powiększona : 3,74 – obszar współpracy najlepiej oceniony przez daną grupę w 2016r. 

tło –obszar, między którym wystąpiła największa różnica w ocenie danej grupy między 2013 a 2016 

rokiem: na korzyść  –                       lub na niekorzyść  –  

 

W tabeli w pionie przedstawiono oceny danej grupy, w poziomie – ocenę poszczególnych obszarów 

współpracy. 

 



Tabela 2. Organizacje pozarządowe jako partner Miasta w 2016r. 

Ocena sposobu w jaki organizacje pozarządowe... : 

 

  
Organizacje 

Referat 
ds. NGO 
Urzędu 

Władze GRDPP Radni ŚREDNIA 

Diagnozują 
problemy i potrzeby 
odbiorców swoich 

działań? 

2013 3,53 4,33 4,66 4,00 3,66 4,04 

2016 3,53 4,00 4,00 3,45 3,93 3,78 

Informują samorząd 
i inne organizacje  
o swoich planach 

 i działaniach? 

2013 2,73 3,00 4,33 3,75 3,55 3,47 

2016 3,52 3,33 3,33 3,18 3,87 3,45 

Angażują się  
w tworzenie 

nowego prawa, 
programów  

i strategii 

2013 3,16 2,66 4,33 3,00 3,22 3,27 

2016 3,29 2,67 3,67 2,91 3,87 3,28 

Współpracują 
 z samorządem 

podczas realizacji 
przez nie zadań 

publicznych? 

2013 3,46 4,00 4,66 4,00 3,75 3,97 

2016 3,70 4,00 3,67 3,73 3,87 3,79 

Współpracują  
z samorządem  

w sposób 
niefinansowy? 

2013 3,41 3,66 4,66 3,25 3,44 3,68 

2016 3,63 2,67 3,00 3,45 3,67 3,28 

Działają na rzecz 
integracji 

środowiska 
pozarządowego? 

2013 3,42 3,33 4,66 3,00 3,66 3,61 

2016 3,50 3,33 4,00 3,55 3,93 3,66 

ŚREDNIA 

2013 3,28 3,50 4,55 3,50 3,55 3,68 

2016 3,53 3,33 3,61 3,38 3,86 3,54 

 

 
Różnica ocen między 2013r. a 2016r. dotycząca tego jakim partnerem dla Miasta są organizacje 

pozarządowe jest mniej optymistyczna niż w przypadku oceny Miasta jako partnera dla organizacji. 

W ocenie końcowej, cztery obszary zostały ocenione niżej, a zaledwie dwa wyżej (Działanie na rzecz 

integracji środowiska pozarządowego, angażowanie się w tworzenie nowego prawa, programów 

i strategii). 

 



Przedstawiciele organizacji pozarządowych w każdym analizowanym obszarze współpracy lepiej 

oceniają organizacje pozarządowe jako partnera dla samorządu. Najwyżej ocenianym przez nie 

aspektem współpracy jest sposób w jaki organizacje pozarządowe współpracują z samorządem 

podczas realizacji przez nie zadań publicznych (czyli współpraca finansowa). Przedstawiciele 

organizacji najniżej zaś ocenili zaangażowanie organizacji w tworzenie przez Miasto nowego prawa, 

programów i strategii. 

 
Drugą grupą, która podobnie jak organizacje, każdy obszar oceniła lepiej w 2016r. niż w 2013r. są 

radni Rady Miejskiej w Koszalinie. Radni w najwyższym stopniu ocenili to jak organizacje diagnozują 

odbiorców swoich działań oraz działają na rzecz integracji swojego środowiska. 

 

 
3.3. Pozostałe wyniki badań ankietowych 
 

Ocena aktywności społecznej Koszalinian i działań samorządu na jej rzecz 

  NGO 
Referat 

NGO 
Władze 

UM 
GRDPP Radni 

Średnia 
wartość 

wskaźnika 

Ocena aktywności władz 
samorządowych w sferze 

aktywizacji społecznej 
mieszkańców Koszalina 

2013 3,24 4,00 4,66 4,00 3,50 3,88 

2016 3,68 4,20 4,67 3,73 3,73 4,00 

Ocena poziomu 
aktywności społecznej 
mieszkańców Koszalina 

2013 3,30 3,66 3,66 4,00 3,80 3,68 

2016 3,54 4,00 3,67 3,18 3,60 3,60 

 

Wyniki pytań otwartych: 

Najmocniejsze strony współpracy wg przedstawicieli badanych organizacji - 2016 

1.Pomoc merytoryczna, wsparcie przy rozliczaniu dotacji  -  27% 

2.Łatwy kontakt i możliwość uzyskania informacji od pracowników - 20% 

3.Miła atmosfera, życzliwość obsługi  - 12% 

4.Kompetencja, profesjonalizm, fachowość  - 12% 

5.Otwartość, przychylność na inicjatywy organizacji -  10% 

6.Udostępnianie lokali, zasobów, niższe stawki wynajmu  - 10% 

7.Dyspozycyjność, dostępność, godziny pracy urzędu  -  8% 

Inne < 1% 

 

Najmocniejsze strony współpracy wg przedstawicieli badanych organizacji - 2013 

1. Łatwość nawiązania kontaktu z przedstawicielami samorządu i otrzymania informacji 

2. Życzliwość pracowników urzędu 

3. Otwartość urzędu (na współpracę, na propozycje i sugestie) 

4. Udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń urzędu 



Najsłabsze strony współpracy wg przedstawicieli badanych organizacji - 2016 

1.Charakter współpracy (organizacje jako petent, współpraca gł. finansowa, brak inicjatyw 

pracowników urzędu) - 20% 

2.Biurokracja - 20% 

3.Niejasne zasady przyznawania dotacji - 15% 

4.Zbyt małe środki finansowe przeznaczone na współpracę z organizacjami - 15% 

5.Słaby serwis internetowy -  8% 

6.Brak generatora wniosków i sprawozdań - 5% 

7.Za krótkie godziny urzędowania - 5% 

Inne - 13% 

 

Najsłabsze strony współpracy wg przedstawicieli badanych organizacji - 2013 

1.Wymiana informacji dotyczących organizacji pozarządowych oraz planów i działań samorządu. 

2.Brak systemu współpracy, tworzenia stabilnych rozwiązań, kompleksowego wspierania organizacji 

na wielu płaszczyznach. 

3.Brak inicjatywy urzędu dotyczącej nawiązania, bądź poszerzenia współpracy z organizacjami. 

4.Sposób podziału środków finansowych. 

 

Ogólna ocena organizacji dotycząca współpracy Miasta z organizacjami 

2013 2016 

16% - bardzo dobrze 
32% - dobrze 

38%  - ani dobrze, ani źle 
8% - źle 

6%  - bardzo źle 

24,6% - bardzo dobrze 
63,8% - dobrze 

8,7%  - ani dobrze, ani źle 
2,9% - źle 

0%  - bardzo źle 

 

 

Zmiany we współpracy proponowane przez organizacje - 2016 

1. Zmiana zasad współpracy finansowej (przejrzystość zasad podziału, brak sprawozdań 

cząstkowych, generator, wkłady własne, mniejsza biurokracja, szybsze wyniki i podpisywanie 

umów)  -  29% 

2. Powołanie pełnomocnika ds. NGO, większe zaangażowanie i zainteresowanie urzędu 

zadaniami realizowanymi przez NGO, współpraca niefinansowa  -  26% 

3. Lepsze informowanie organizacji przez www Urzędu - 11% 

4. Łatwiejszy dostęp do realizacji zadań publicznych dla młodych organizacji i nowych zadań -  

9% 

5. Zwiększenie środków na współpracę z organizacjami (wyższe dotacje)  - 9% 

6. Wsparcie przepływu informacji między organizacjami 9% 

7. Pomoc (lokalowa, księgowa) - 6% 

 

 



Zmiany we współpracy proponowane przez organizacje - 2013 

1. Poprawa wzajemnego informowania się, w tym aktualizacja bazy organizacji, stosowanie 

większej liczby kanałów dystrybucji informacji, częstszy i bardziej stały kontakt. 

2. Poprawa sposobu podziału środków finansowych dla organizacji, w tym zmiana podziału 

proporcji środków przeznaczanych na poszczególne branże oraz wprowadzenie jasnych 

kryteriów oceny. 

3. Partnerski charakter relacji. Traktowanie organizacji jako ważnego partnera społecznego. 

4. Działania na rzecz integracji koszalińskich organizacji pozarządowych. 

5. Promocja koszalińskich organizacji. 

 

Najczęstsze zmiany proponowane przez radnych Rady Miejskiej - 2016 

1. Zlokalizować organizacje pozarządowe w jednym miejscu, zlokalizować ngo kombatanckie 

w jednym miejscu 

2. Organizacja spotkań samorząd – organizacje i organizacje – mieszkańcy: spotkań 

dyskusyjnych, paneli, debat 

3. Badanie opinii publicznej, opinii organizacji  

 

Ocena Radnych dot. wpływu organizacji na rozwój Miasta Koszalina 

2013 2016 

10% - bardzo dobrze 
60% - dobrze 

10% - ani dobrze, ani źle 
20% - źle 

0% - bardzo źle 

8,3% - bardzo dobrze 
66,7% - dobrze 

16,7% - ani dobrze, ani źle 
8,3% - źle 

0% - bardzo źle 

 

Ocena Radnych dot. potrzeby zwiększenia środków przeznaczanych na współpracę z organizacjami 

2013 2016 

40% - zdecydowanie tak 
50% - raczej tak 

0% - ani tak, ani nie 
10% - nie 

0% - zdecydowanie nie 

30,8% - zdecydowanie tak 
69,2% - raczej tak 

0% - ani tak, ani nie 
0% - nie 

0% - zdecydowanie nie 

 

 
 
 
 
 



4. DIAGNOZA I OCENA STANU WSPÓŁPRACY  
 
Spotkanie zespołu roboczego odbyło się 13 marca 2017r. Uczestniczyli w nim chętni przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, radni Rady Miejskiej, pracownicy Referatu ds. Organizacji 

Pozarządowych, inni przedstawiciele samorządu. Spotkanie poświęcone było analizie danych 

zebranych podczas badań ankietowych i desk research, ocenie relacji międzysektorowych  

w poszczególnych obszarach merytorycznych (zgodnie z zawartością Modelu współpracy 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych), a także opracowaniu rekomendacji do zmian  

w najsłabiej ocenionych obszarach współpracy. 

 

Poniżej prezentujemy oceny przyznane przez zespół w poszczególnych obszarach współpracy. Dla 

jednego obszaru przyznawana jest jedna ocena, która sumuje zarówno to jakim partnerem dla 

organizacji  jest Miasto, jakim partnerem dla Miasta są organizacje oraz jak przebiega wzajemna 

współpraca.  

 
 
Płaszczyzna I Modelu współpracy:  
Współpraca Miasta i organizacji pozarządowych (OP) w zakresie tworzenia polityk 
publicznych 

 
Obszar 1: Współpraca Miasta i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych 
problemów i wyzwań 
 
Najważniejsze dane 
z przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy w 
obszarze 

Diagnozy prowadzone w procesach tworzenia programów i strategii w 2016r. 
pokazują, że uczestniczą w nich organizacje pozarządowe. Diagnozy 
przeprowadzane są przez pracowników UM, jednostki organizacyjne UM, 
podmioty zewnętrzne. Obejmują one dane pozyskiwane w sposób aktywny 
z organizacji. Przykładem mogą być: 

 aktualizacja Programu rozwiązywania problemów społecznych 
miasta Koszalina na lata 2016-2020 

 tworzenie Programu promocji kultury 

 tworzenie Programu promocji miasta 

 tworzenie Programu współpracy miasta Koszalina z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2017 (chociaż w tym przypadku nie było ze 
strony organizacji żadnej aktywności, pomimo stworzonej do tego 
przestrzeni). 

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 
 

Skala ocen: 
1 – strony nigdy nie współpracują ze sobą przy diagnozowaniu lokalnych 
problemów i wyzwań 
2 – strony współpracują okazjonalnie  
3 – strony współpracują często, wykorzystując jednak przypadkowe 
narzędzia diagnozy 
4 – strony współpracują regularnie, wykorzystując różnorodne narzędzia 
5 – diagnozowanie lokalnych problemów jest stałym elementem współpracy, 
do udziału w diagnozie zawsze zapraszani są przedstawiciele NGO 

Przyznana ocena: 3 

 



Obszar 2: Wzajemne informowanie się Miasta i organizacji o planach, zamierzeniach  
i kierunkach działań 
 
Najważniejsze dane 
z przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy w 
obszarze 

Istnieje baza adresów organizacji, w podziale na formę prawną, oddzielna 
lista OPP. Baza zwiera również adresy mailowe i numery telefonów (nie dla 
wszystkich podmiotów). Organizacje nie mają możliwości samodzielnego 
zamieszczania informacji w zakładce na stronie urzędu.  
Nie ma wydzielonej odrębnej strony internetowej z informacjami o i dla 
organizacji pozarządowych. 
Spotkania dla organizacji pozarządowych dotyczące działań i planów Urzędu 
organizowane są rzadko, spotkania plenarne dla organizacji – b. rzadko.  
Nie ma prowadzonej regularnej wysyłki listownej o planach i działaniach 
Urzędu. Jedną z najczęściej proponowanych zmian przez koszalińskich 
Radnych w systemie współpracy jest prowadzenie badań opinii mieszkańców 
i organizacji. 

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – informacja przekazywana jest tylko w przypadkach przewidzianych 
przepisami prawa 
2 – komunikacja odbywa się w sposób sporadyczny, najczęściej jednostronny 
3 – wykorzystywanych jest kilka kanałów informacji; strony korzystają z nich 
nieregularnie 
4 – stworzone są różnorodne kanały informacji wykorzystywane regularnie 
przez obie strony 
5 – system wzajemnej informacji jest stałym elementem współpracy; 
dokonywana jest stała ewaluacja prowadzonych w tym zakresie działań 

Przyznana ocena: 2,5 

 
Obszar 3: Współtworzenie przez Miasto i organizacje strategii i programów realizacji polityk 
publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych 
 
Najważniejsze dane 
z przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy w 
obszarze 

W 2016r. były tworzone wspólne zespoły w celu tworzenia aktów prawnych, 
strategii, programów, w tym: 

 aktualizacja Programu rozwiązywania problemów społecznych 
miasta Koszalina na lata 2016-2020 

 Program współpracy miasta Koszalina z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2017 (chociaż w tym przypadku nie było ze 
strony organizacji żadnej aktywności, pomimo stworzonej do tego 
przestrzeni) 

 Program rozwoju kultury 

 Program promocji miasta  

 Program rozwoju sportu 
Specyficzną formą współtworzenia programu lokalnego był „Kongres 
kultury”, poświęcony między innymi zbieraniu założeń do przygotowywanej 
Strategii kultury, w którym uczestniczyły również organizacje pozarządowe. 
Sposób w jaki organizacje angażują się w tworzenie prawa, programów, 
strategii jest oceniony przez przedstawicieli wszystkich ankietowanych grup 
najniżej spośród 7 głównych form współpracy. 

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – w tworzeniu strategii i programów nie uczestniczą organizacje 
2 – organizacje są okazjonalnie zapraszane do tworzenia strategii  



i programów; brak ustalonych procedur włączania OP do tych procesów 
3 – organizacje są często zapraszane do tworzenia strategii i programów; 
brak ustalonych procedur włączania OP do tych procesów 
4 – organizacje są regularnie zapraszane do tworzenia strategii i programów; 
istnieją procedury włączania OP do tych procesów 
5 – wszystkie strategie i programy związane z działalnością sektora 
pozarządowego są tworzone z udziałem organizacji; dokonywana jest stała 
ewaluacja prowadzonych w tym zakresie działań 

Przyznana ocena: 4 

 
 
Obszar 4: Konsultowanie przez Miasto i organizacje założeń projektów i aktów 
normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć  
 
Najważniejsze dane 
z przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy w 
obszarze 

W uchwale o konsultacjach społecznych z mieszkańcami nie ma zapisów 
dotyczących stosowania narzędzi konsultacji, ewaluacji procesów konsultacji, 
możliwości organizowania konsultacji na wniosek organizacji i mieszkańców, 
upublicznienia raportu oraz zasad udzielenia odpowiedzi na zgłoszone uwagi. 
Uchwała dopuszcza konsultacje zaledwie 5-dniowe. 
Istnieje portal konsultacyjny (lecz nie jest on dostosowany do potrzeb osób 
słabowidzących, nie zawiera wszystkich konsultowanych dokumentów np. 
programu współpracy z organizacjami, nie zawiera pełnej archiwizacji 
wcześniej przeprowadzanych konsultacji).  
Nową inicjatywą w obszarze konsultacji były mobilne punkty konsultacyjne 
na Rynku Staromiejskim z udziałem Władz miasta. 
Podczas konsultacji w 2016r. stosowane były, oprócz tradycyjnych form 
konsultacji (zamieszczenie informacji na stronach WWW, wyłożenie do 
publicznej wiadomości w Urzędzie), również bardziej innowacyjne i aktywne:  

 konsultacje dokumentu „Kierunki rozwoju Śródmieścia Koszalina na lata 
2016-2025” – organizacja spotkań otwartych dla mieszkańców, wysyłka 
indywidualnych e-maili do organizacji (opinie od 3 organizacji) 

 mobilne punkty konsultacyjne na Rynku Staromiejskim z udziałem Władz 
miasta 

 konsultacje Programu współpracy z organizacjami na rok 2017 – punkt 
konsultacyjny, spotkanie otwarte dla organizacji (opinie od 6 OP) 

 konsultacje projektu uchwały dotyczącej trybu powołania członków oraz 
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego – punkt konsultacyjny, spotkanie otwarte dla organizacji 
(opinie od 6 OP) 

 konsultacje Programu rozwoju sportu (brak raportu i informacji  
o uczestnictwie i aktywności OP) 

 konsultacje Planu gospodarki niskoemisyjnej (brak raportu i informacji  
o uczestnictwie i aktywności OP) 

 spotkania konsultacyjno-informacyjne w procesie wdrażania Budżetu 
obywatelskiego. 

Dokumenty powstające w Urzędzie były również konsultowane przez zespoły 
funkcjonujące przy Urzędzie, m.in. Radą Seniorów, GRDPP, RS, RG. 
Brak ogólnodostępnej bazy procesów konsultacji prowadzonych  
w samorządzie, raportów. Informacje o konsultacjach zamieszczane są 
zarówno na stornie WWW miasta, na portalu konsultacyjnym lub tylko  



w jednym z tych miejsc. 

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 
 

Skala ocen: 
1 – konsultacje odbywają się tylko w przypadkach wymaganych konkretnymi 
przepisami 
2 – oprócz niezbędnych przypadków, konsultacje organizowane są 
okazjonalnie, wykorzystując najbardziej podstawowe formy (WWW, BIP) 
3 – konsultacje odbywają się dość często; oprócz podstawowych form 
pojawiają się formy bardziej angażujące organizacje (np. spotkania otwarte, 
sondy, punkty konsultacyjne) 
4 – konsultacje odbywają się często, stosowane są różnorodne  
i zaawansowane formy (np. warsztaty, panel obywatelski, sondaż 
deliberatywny); proces konsultacji jest planowany z wyprzedzeniem 
5 – konsultacje odbywają się często, stosowane są różnorodne  
i zaawansowane formy; proces konsultacji jest planowany z wyprzedzeniem, 
uwzględniając rodzaj grup docelowych, kanały promocji itp.; dokonywana 
jest okresowa ewaluacja procesów konsultacyjnych 

Przyznana ocena: 3,5 

 
Obszar 5: Współpraca samorządu i organizacji przy wdrażaniu polityk publicznych 
 
Najważniejsze dane 
z przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy w 
obszarze 

Istnieją programy, które zawierają wykaz organizacji, szczegółowe określenie 
ich roli oraz ujęcie OP we wskaźnikach (np.: Miejski program wyrównywania 
szans osób niepełnosprawnych na lata 2013-2017). 
Przykładem wspólnego wdrażania polityk publicznych jest działalność 
zespołu ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji Programu/Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych miasta Koszalina na lata 2016-2020. 
W tym samym Programie wpisanych jest kilka organizacji pozarządowych 
odpowiedzialnych za realizację niektórych wskaźników ujętych w Programie.  
OP wpisane są również w Wieloletni program współpracy oraz roczny, jako 
podmioty realizujące działania opisane w tych dokumentach. 
Środki przewidziane na realizację zadań publicznych przez OP obejmują 
blisko połowę z rodzajów zadań wymienionych w art. 4 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (ok. 18 z 37). 

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – brak współpracy przy wdrażaniu polityk publicznych 
2 – współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych jest przypadkowa, 
prowadzona w podstawowych formach (np. doraźne zespoły robocze) 
3 – współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych jest regularna, 
prowadzona w bardziej zaawansowanych formach (np. stałe zespoły 
robocze) 
4 – współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych jest regularna, 
prowadzona w różnorodnych formach (np. partnerstwa projektowe, 
lokalne); wynika z wcześniej przyjętych planów i założeń (np. wieloletniego 
programu współpracy) 
5 – współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych jest regularna, 
prowadzona w wielu różnorodnych formach; dokonywana jest ewaluacja 
prowadzonych działań w tym zakresie 

Przyznana ocena: 3 



Obszar 6: Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów 
 
Najważniejsze dane 
z przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy w 
obszarze 

Przyjęte w 2016r. programy i strategie zawierają opis sposobu monitoringu 
realizacji. Większość z dokumentów zawiera także zestaw wskaźników do 
monitoringu stopnia realizacji.  
Przykładem oceny realizacji polityk publicznych jest działalność zespołu ds. 
wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych miasta Koszalina na lata 2016-2020, a także zespołu ds. promocji 
Miasta Koszalina. 
Miasto wdraża coroczną ocenę stanu współpracy Miasta Koszalina 
z organizacjami przy wykorzystaniu Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. 
W samorządzie nie przeprowadza się ewaluacji zrealizowanych strategii  
i programów we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – organizacje nigdy nie uczestniczą w ocenie realizacji polityk i programów 
2 – organizacje okazjonalnie uczestniczą w ocenie realizacji polityk  
i programów; dobór organizacji jest przypadkowy 
3 – organizacje często uczestniczą w ocenie realizacji polityk i programów; 
dobór organizacji jest przypadkowy 
4 – organizacje regularnie uczestniczą w ocenie realizacji polityk  
i programów; dobór organizacji wynika z przyjętych zasad 
5 – organizacje regularnie uczestniczą w ocenie realizacji polityk  
i programów; dobór organizacji wynika z przyjętych zasad; udział organizacji  
w ocenie został zaplanowany na etapie tworzenia polityk i programów 

Przyznana ocena: 3,5 

 
 
Płaszczyzna II Modelu współpracy:  
Współpraca samorządu z OP w zakresie realizacji zadań publicznych 
 
Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych 
 
Najważniejsze dane 
z przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy w 
obszarze 

W 2016r. zlecono zadania na kwotę 10,64 mln zł, w tym 7,05 mln na kulturę 
fizyczną i sport oraz 3,59 mln na pozostałe 17 zadań publicznych. 
Zawarto 117 umów na dotacje w trybie konkursowym, w tym 6 umów 
wieloletnich (każda na 3 lata) oraz 18 umów w trybie pozakonkursowym. 
W sumie dotacje otrzymało 105 organizacji.  
Nie zabezpiecza się z góry środków na realizację zadań publicznych w trybie 
art. 19a ustawy. Istnieją szczegółowe procedury oceny ofert w otwartych 
konkursach (karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej). Nie ma 
procedury opracowywania i aktualizacji standardów zadań publicznych  
w samorządzie. Nie dokonuje się badań ewaluacyjnych wybranych losowo 
zadań publicznych. 
Nie funkcjonuje fundusz pożyczkowy, regranting oraz fundusz „wkładów 
własnych” (konkurs ogłoszono 2-krotnie, unieważnienie z powodu 
niespełniania wymogów przez złożone oferty oraz z powodu nie wpłynięcia 
żadnych ofert). Stosowane jest zarówno powierzanie jak i wspieranie 
realizacji zadania.  
Obszar dotyczący sposobu działania samorządu przy zlecaniu zadań został 



oceniony jako najlepszy obszar współpracy przez osoby badane. 

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – stosowane są podstawowe formy finansowania realizacji zadań 
publicznych – dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert 
2 – oprócz dofinansowania, stosowane jest powierzanie oraz tryb 
pozakonkursowy 
3 – wszystkie opisane powyżej formy oparte są o jednolite, przejrzyste 
zasady przyznawania środków, oceny i wyboru ofert 
4 – oprócz form wymienionych powyżej stosowane są nowatorskie formy, 
takie jak: fundusz wkładów własnych, fundusz pożyczkowy, regranting 
5 – stosowane są wszystkie wymienione powyżej formy; dokonywana jest 
ewaluacja prowadzonych działań w tym zakresie 

Przyznana ocena: 2,5 

 
Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych 
 
Najważniejsze dane 
z przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy w 
obszarze 

Głównymi formami współpracy pozafinansowej w 2016r. było doradztwo  
i pomoc merytoryczna dla organizacji pozarządowych.  
Zorganizowanych zostało kilka szkoleń w ramach działalności COP, w tym 
szkolenie z zakresu nowych wzorów ofert służących realizacji zadań 
publicznych.  
Udostępniano sale będące w dyspozycji samorządu, udzielano patronatów. 
Istnieje GRDPP.  
Brak jednoznacznych zasad wsparcia niefinansowego, jasnych kryteriów jego 
świadczenia, a także systemowego podejścia.  
Brak zasad promowania organizacji przez Urząd i włączania organizacji 
we współpracę z partnerami samorządu.  

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – nie są stosowane niefinansowe formy współpracy 
2 – stosowane są podstawowe niefinansowe formy współpracy (np. 
patronaty, użyczanie lokali, promocja) 
3 – stosowane są podstawowe niefinansowe formy współpracy (np. 
patronaty, użyczanie lokali, promocja); określone są zasady korzystania  
z tych form 
4 – oprócz podstawowych niefinansowych form współpracy, stosowane są 
również czasem bardziej zaawansowane formy (np. wspólne zespoły, strony 
www dedykowane współpracy) 
5 – niefinansowe formy współpracy są różnorodne, stosowane stale; 
dokonywana jest ewaluacja prowadzonej współpracy w tym zakresie 

Przyznana ocena: 3,5 

 
Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych 
 
Najważniejsze dane 
z przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy w 
obszarze 

Nie istnieją procedury zawierania partnerstw między organizacjami 
pozarządowymi a samorządem lokalnym. 
Formalnych partnerstwa projektowych między UM a organizacjami nie są 
często stosowaną praktyką. Jeśli są to głównie z inicjatywy organizacji. 



Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – nie ma zasad tworzenia partnerstw projektowych; nie istnieją żadne 
partnerstwa projektowe 
2 – istnieje 1 partnerstwo projektowe; brak opracowanych zasad tworzenia 
partnerstw projektowych 
3 – istnieje 1 partnerstwo projektowe; są opracowane zasady tworzenia 
partnerstw projektowych 
4 – istnieje więcej niż 1 partnerstwo projektowe; są opracowane zasady 
tworzenia partnerstw projektowych 
5 – partnerstwa projektowe są stałym elementem współpracy JST – OP;  idea 
partnerstwa brana pod uwagę przy planowaniu działań przez obie strony 

Przyznana ocena: 2 

 
 
Płaszczyzna III Modelu współpracy:  
Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności 
 
Obszar 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych 
 
Najważniejsze dane 
z przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy w 
obszarze 

Funkcjonuje centrum organizacji pozarządowych (dofinansowywane jest ze 
środków Urzędu). W ramach COP prowadzone są szkolenia, doradztwo, 
biblioteka i czytelnia, udostępniane są zasoby lokalowe i techniczne. 
Na działania związane ze świadczeniem wsparcia na rzecz organizacji 
przeznaczono ok. 0,2% środków finansowych przeznaczonych na zlecanie 
zadań publicznych w 2016r. 
Przyjęte są wieloletnie zasady dotyczące: Dnia organizacji pozarządowych, 
funkcjonowania COP, wdrażania oceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości 
Współpracy, systemu współpracy (wieloletni program współpracy). 
Nie ma rozdzielenia zadań i roli pełnomocnika (współpraca niefinansowa) od 
zlecania realizacji zadań publicznych i kontroli ich realizacji (współpraca 
finansowa). 
Nie jest wdrażana aktywnie procedura inicjatywy lokalnej. Wdrażany jest 
budżet obywatelski. Centrum Kultury 105 rozpoczęło program grantowy  
z zakresu kultury dla aktywnych mieszkańców i organizacji. 

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 
 

Skala ocen: 
1 – nie są prowadzone działania wspierające inicjatywy obywatelskie i OP 
2 – okazjonalnie prowadzone są działania wspierające, np. informacja, 
szkolenia 
3 – pojawiają się częściej różnorodne działania wspierające, również dla grup 
nieformalnych (oprócz informowania i szkoleń), np. doradztwo, inicjatywa 
lokalna 
4 – w samorządzie funkcjonuje „pełnomocnik ds. OP” (osoba lub komórka) 
i/lub centrum organizacji pozarządowych, prowadzące działania z zakresu 
opisanego w p.3 
5 – w samorządzie funkcjonuje „pełnomocnik ds. OP” (osoba lub komórka) 
i/lub centrum organizacji pozarządowych, prowadzące stałe i różnorodne 
działania wspierające 

Przyznana ocena: 3,5 



Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora pozarządowego 
 
Najważniejsze dane 
z przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy w 
obszarze 

Prowadzone są działania w ramach Tygodnia organizacji pozarządowych oraz 
Gali podsumowującej Tydzień (w ramach ustanowionego Dnia organizacji 
pozarządowych – 7 października) .  
Organizowany jest Festiwal organizacji pozarządowych. 
Prowadzona jest akcja „Zostawiam 1% w Koszalinie”, integrująca lokalne 
organizacje ze statusem OPP. 
W 2016r. nie było spotkania plenarnego organizacji.  
Nie są realizowane także spotkania branżowe.  

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 
 

Skala ocen: 
1 – brak działań związanych z integracją sektora OP 
2 – odbywają się okazjonalne, nieformalne spotkania OP; brak wsparcia ze 
strony samorządu 
3 – odbywają się okazjonalne, nieformalne spotkania OP; pojawiają się 
starania samorządu wspierania procesów integracyjnych 
4 – istnieje usystematyzowana/formalna forma integracji OP (np. federacja, 
rada, forum); samorząd uczestniczy w wspieraniu tej działalności 
5 – sektor OP jest zintegrowany, zarówno branżowo jak i ogólnosektorowo; 
samorząd aktywnie wspiera działania integracyjne 

Przyznana ocena: 3,5 

 
Obszar 3: Partnerstwa lokalne 
 
Najważniejsze dane 
z przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy w 
obszarze 

Nie funkcjonują opracowane procedury zawierania partnerstw lokalnych.  
W 2016r. zostało powołane Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju 
społecznego oraz aktywizacji mieszkańców Koszalina (z udziałem organizacji 
pozarządowych). Od momentu zawiązania Partnerstwo nie prowadzi 
aktywności. 

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 
 

Skala ocen: 
1 – nie ma zasad tworzenia partnerstw lokalnych; nie istnieją żadne 
partnerstwa 
2 – brak partnerstw lokalnych; są opracowane zasady tworzenia partnerstw 
lokalnych 
3 – są opracowane zasady tworzenia partnerstw lokalnych; istnieje  
1 partnerstwo tego typu 
4 – są opracowane zasady tworzenia partnerstw lokalnych; istnieje więcej niż 
1 partnerstwo tego typu 
5 – są opracowane zasady tworzenia partnerstw lokalnych; istnieje więcej niż 
1 partnerstwo tego typu; dokonywana jest ewaluacja działań partnerstw 
lokalnych, są one trwałym elementem współpracy JST – NGO 

Przyznana ocena: 2 

 
 
 
 
 



Podsumowanie wyników oceny zespołu roboczego: 
 
 

Płaszczyzna I Modelu współpracy: 
Współpraca Miasta i organizacji pozarządowych 

w zakresie tworzenia polityk publicznych 
 

2013 2016 

Obszar 1: Współpraca Miasta i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu 
lokalnych problemów i wyzwań 2 3 

Obszar 2: Wzajemne informowanie się Miasta i organizacji o planach, 
zamierzeniach  i kierunkach działań 

2,5 2,5 

Obszar 3: Współtworzenie przez Miasto i organizacje strategii i programów 
realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych 

1,5 4 

Obszar 4: Konsultowanie przez Miasto i organizacje założeń projektów i aktów 
normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć 

1 3,5 

Obszar 5: Współpraca samorządu i organizacji przy wdrażaniu polityk 
publicznych 

2 3 

Obszar 6: Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk  
i programów 

1 3,5 

Średnia ocena dla Płaszczyzny I 1,67 3,35 

 
Płaszczyzna II Modelu współpracy: 

Współpraca samorządu z OP w zakresie realizacji zadań publicznych 
2013 2016 

Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych 2 2,5 

Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form 
niefinansowych 

2,5 3,5 

Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych 2 2 

Średnia ocena dla Płaszczyzny II 2,17 2,67 

 

Płaszczyzna III Modelu współpracy: 
Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności 

2013 2016 

Obszar 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji 
pozarządowych 

2,5 3,5 

Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora pozarządowego 2 3,5 

Obszar 3: Partnerstwa lokalne 1 2 

Średnia ocena dla Płaszczyzny III 1,83 3 

 
 
 
 
 
 



Najważniejsze wnioski z oceny zespołu roboczego: 
 

1. Ogólna ocena za rok 2016r.: 2,96, za rok 2013: 1,83 - wzrost o 62% 
 

2. Cząstkowe oceny: 
a. I płaszczyzna – w 2016: 3,35, w 2013: 1,67; wzrost o 101% 
b. II płaszczyzna – w 2016: 2,67, w 2013: 2,17; wzrost o 23% 
c. III płaszczyzna – w 2016: 3,00, w 2013: 1,83; wzrost o 64% 

 
3. Jedyne obszary z 12, które nie zanotowały wzrostu przez te 3 lata to: 

a. Wzajemne informowanie się Miasta i organizacji o planach, zamierzeniach  
i kierunkach działań 

b. Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych 
 

4. Największy wzrost w obszarach: 
a. Konsultowanie założeń polityk publicznych (o 250% z 1 na 3,5) 
b. Uczestnictwo organizacji w ocenie realizacji polityk i programów (o 250% z 1 na 3,5) 
c. Współtworzenie przez Miasto i organizacje projektów strategii i programów (o 166% 

z 1,5 na 4). To jest tez jedyny obszar z wszystkich 12, który został oceniony na 4 
 

5. Żaden z ocenianych obszarów współpracy nie został w 2016r. oceniony niżej niż w 2013r. 
 
 

 
Rekomendacje zespołu na podstawie dokonanej diagnozy i badań: 

 
Na podstawie powyższych analiz stworzono następujące rekomendacje dla stron współpracy do 
realizacji: 
 
Dla Gminy Miasto Koszalin: 
1. Dalsze ulepszanie procedur konkursowych, większe informowanie organizacji o stosowanych 

procedurach (współpraca finansowa) 
2. Utworzenie etatu i powołanie osoby na stanowisko Pełnomocnika ds. organizacji 

pozarządowych. Do zadań pełnomocnika należałoby, w zależności od potrzeb i analiz oczekiwań 
organizacji pozarządowych, koordynowanie współpracy Urzędu z organizacjami w obszarach 
opisanych w niniejszej diagnozie, z wyłączeniem obszaru nr 1 w płaszczyźnie pierwszej 
(koordynacją otwartych konkursów ofert i innymi formami współpracy finansowej) 

3. Odrębna strona na tematy obywatelskie – rozbudowa istniejącej lub stworzenie nowej 
 

Dla organizacji pozarządowych z terenu Miasta:  
1. Potrzeba integracji organizacji w poszczególnych branżach (w ramach COP?) 
2. Aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miejski skierowanych do 

organizacji 
3. Edukacja przedstawicieli organizacji, zwiększenie świadomości na temat możliwości współpracy 

inne niż finansowe 
 
 
 
 
 
 



PODSUMOWANIE 
 
Przyszłość diagnozy 
 
Diagnoza stanu współpracy, przeprowadzana według metodologii opisanej w niniejszym raporcie, 
będzie kontynuowana w kolejnych latach jako stały element relacji samorządu Miasta Koszalina 
i koszalińskiego środowiska pozarządowego.  
 
W Programach współpracy z organizacjami pozarządowymi diagnoza stanu współpracy jest 
wymieniana jako jedna z metod budowania wzajemnych relacji międzysektorowych. 
 
Upowszechnienie raportu 
 
Niniejszy raport będzie rozpowszechniany wśród lokalnych organizacji pozarządowych, jednostek 
organizacyjnych koszalińskiego samorządu oraz mieszkańców Miasta następującymi metodami: 

 opublikowanie raportu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na portalu konsultacyjnym „Obywatelski Koszalin”; 

 opublikowanie raportu na stronach internetowych Pracowni Pozarządowej; 

 wersja papierowa dostępna w siedzibie Urzędu oraz w siedzibie Pracowni Pozarządowej. 


