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WSTĘP 
 
 
 

 

1. Wprowadzenie  
 

Niniejsze badanie poświęcone diagnozie stanu współpracy 
Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i organizacji 
pozarządowych jest drugą systemową analizą aktualnego poziomu 
relacji samorządowo-pozarządowych w województwie. Pierwsze tego 
typu badanie przeprowadzono dwa lata temu i dotyczyło 2017 roku. 

Opisywany w niniejszym raporcie proces diagnozy został 
przeprowadzony w ramach zadania publicznego, realizowanego przez 
Pracownię Pozarządową w okresie III-VI br. i współfinansowanego  
z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 

Zebrane dane dotyczyły 2019 roku (lub stanu na koniec 2019 roku). 
Przedmiotem analiz były działania podejmowane przez obie strony 
współpracy (Samorząd Województwa oraz organizacje pozarządowe),  
a przyznane oceny odzwierciedlają uśredniony stan faktyczny w danym 
obszarze współpracy biorąc pod uwagę aktywność (bądź jej brak) 
zarówno strony samorządowej, jak i III sektora. 

 
 

2. Najważniejsze założenia Modelu współpracy i Lokalnego 
Indeksu Jakości Współpracy 

 

Model współpracy administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych to wystandaryzowane narzędzie służące budowaniu 
relacji między stronami. Całokształt tych relacji został w Modelu 
podzielony na 12 części (obszarów), zgrupowanych w ramach trzech 
ogólnych sfer współpracy.  

W myśl zapisów Modelu chodzi o zrównoważone i stałe rozwijanie 
współpracy poprzez: 
1) wspólne tworzenie polityk publicznych, 
2) wspólną realizację zadań publicznych, 
3) tworzenie odpowiednich warunków do społecznej aktywności. 

Szczegółowy opis obszarów znajduje się w części II Raportu. 
Bazując na zapisach Modelu współpracy stworzone zostało 

narzędzie do badania jakości wzajemnych relacji – Lokalny Indeks 
Jakości Współpracy. Jego podstawowym celem jest wsparcie 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji (na każdym 
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szczeblu) w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości 
współpracy oraz sformułowaniu pomysłów, jak te relacje wzmacniać, 
tak aby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia 
mieszkańców wspólnoty samorządowej. 

Zgodnie z założeniami Indeksu, badanie takie warto 
przeprowadzać systematycznie, w powtarzalnych okresach (corocznie, 
raz na dwa lata) aby zapewnić porównywalność prowadzonych analiz. 
Dzięki temu można stwierdzić czy współpraca się poprawia, co powinno 
się zmienić, jakie obszary współpracy są najmocniejsze i gdzie znajdują 
się słabe strony we wzajemnych relacjach samorządu i organizacji. 

 
 

3. Metodologia pracy 
 

Cały proces badawczy, którego podsumowaniem jest niniejszy 
raport, był podzielony na 3 części:  

1. Opracowanie założeń i przeprowadzenie badań ankietowych. 
2. Opracowanie wstępnej analizy stanu współpracy samorządu 

lokalnego i organizacji pozarządowych (uwzględniając sfery  
i obszary współpracy wg Modelu współpracy). 

3. Praca Zespołu ds. LIJW 2020 nad oceną jakości współpracy  
w wybranych obszarach wzajemnych relacji. Zespół ten składał 
się z przedstawicieli Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego, ciał 
dialogu, federacji i organizacji z terenu województwa. 

Szczegółowy opis działań zrealizowanych w ramach 
poszczególnych części znajduje się w kolejnych rozdziałach Raportu. 
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STRESZCZENIE RAPORTU 
 
 
 

 

Badanie stanu wzajemnych relacji Samorządu Województwa 
Zachodniopomorskiego i organizacji pozarządowych przeprowadzono po raz 
drugi (pierwsze badanie odbyło się 2 lata wcześniej). Wykorzystano do tego  
dedykowane narzędzie – Lokalny Indeks Jakości Współpracy (LIJW). Tym 
razem analizie podlegał rok 2019, a realizatorem całego procesu była 
Pracownia Pozarządowa. 

 

Głównym celem badania LIJW jest wzmocnienie poziomu i jakości 
współpracy samorządu i organizacji pozarządowych poprzez zwiększenie 
zakresu stosowanych mechanizmów współpracy. We wzajemnych relacjach 
najistotniejsza jest bowiem nie sama liczba istniejących narzędzi, ale ich 
właściwy dobór i stosowanie w odniesieniu do rzeczywistych oczekiwań  
i możliwości obu stron. 

 

W trakcie badania wzięto pod uwagę całokształt możliwych relacji 
między administracją i III sektorem, tj.: wzajemne informowanie się, badanie 
potrzeb mieszkańców, procesy konsultacyjne, sposób wdrażania przyjętych 
programów i strategii, zasady zlecania organizacjom zadań publicznych do 
realizacji, wspieranie aktywności obywatelskiej i wiele innych elementów. 
Wszystkie są zgrupowane w trzech blokach zawierających 12 różnych 
obszarów współpracy. 

 

Proces prowadzony był w okresie marzec-czerwiec 2020 roku  
i składał się z 3 głównych części: 1) badania ankietowego wśród organizacji  
i przedstawicieli Samorządu Województwa, 2) analizy ogólnodostępnych 
danych dotyczących współpracy w roku 2019 oraz 3) wystawienia ocen  
w poszczególnych obszarach relacji wraz z wskazaniem rekomendacji do 
dalszej współpracy. 

 

W ramach badania ankietowego uzyskano 338 odpowiedzi, w tym 297 od 
organizacji pozarządowych z terenu województwa. Ze strony administracji  
w badaniu wzięli udział członkowie/członkinie Zarządu Województwa, 
pracownicy Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego, Radni/Radne Sejmiku oraz 
członkowie/członkinie zespołów doradczych i konsultacyjnych Marszałka 
Województwa. 

 

Wyniki ankiet pokazują, że, w zgodnej opinii wszystkich osób  
i podmiotów biorących udział w badaniu, to aktywność władz 
samorządowych w sferze aktywizacji społecznej mieszkańców jest lepiej 
oceniana niż sam poziom aktywności obywatelskiej mieszkańców (4,44 pkt 
wobec 4,12 pkt; wszystkie wartości zawierają się w 5-punktowej skali, wynik 
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stanowi średnią z wszystkich udzielonych odpowiedzi). Badanie z 2018 roku 
również pokazało tę samą prawidłowość. 

 

Jeśli chodzi o ocenę konkretnych działań Samorządu na rzecz aktywizacji 
mieszkańców i organizacji pozarządowych, to najwyżej oceniony został obszar 
zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom (4,38 pkt), a najsłabiej – 
włączanie organizacji w diagnozowanie problemów i potrzeb (4,09 pkt). 

 

Z kolei analizując działania podejmowane przez same organizacje 
pozarządowe, najwyższą ocenę w opinii badanych uzyskały dwa obszary:  
współpraca z Samorządem Województwa podczas realizacji przez nie zadań 
publicznych oraz diagnozowanie przez nie problemów i potrzeb odbiorców 
swoich działań (oba po 4,16 pkt). Z kolei najniższą ocenę odnotowano  
w obszarze: zaangażowanie w tworzenie nowego prawa, programów  
i strategii (3,57 pkt). 

 

Należy podkreślić, że wszystkie oceniane szczegółowe rodzaje 
aktywności podejmowane przez obie strony współpracy osiągnęły  
w tegorocznym badaniu oceny lepsze niż 2 lata wcześniej (średnio o 0,2 pkt.). 

 

Analiza danych to spojrzenie na skalę współpracy oraz rodzaj 
stosowanych narzędzi w poszczególnych obszarach tematycznych. Analizie 
poddano również wyłącznie rok 2019, czyli to, co wydarzyło się we 
wzajemnych relacjach w ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku.  

 

Na terenie województwa wykorzystywano w ub. roku ponad połowę 
(dokładnie 41 z 66, czyli 62%) z wszystkich możliwych do stosowania narzędzi 
współpracy (wg LIJW). Dwa lata temu wskaźnik ten był na poziomie dokładnie 
50%. Do najbardziej innowacyjnych form współpracy zaliczyć można:  
 wsparcie finansowe kierowane do grup nieformalnych i organizacji 

pozarządowych w ramach Programu Społecznik;  
 przesyłanie aktualnych i ważnych dla sektora pozarządowego informacji 

w formie elektronicznego newslettera (ponad 3.000 odbiorców); 
 funkcjonowanie Biura ds. Organizacji Pozarządowych w Wydziale 

Współpracy Społecznej, które koordynuje dużą część współpracy Urzędu 
z III sektorem; 

 partnerstwa projektowe między Samorządem Województwa  
a organizacjami przy realizacji przedsięwzięć. 

 

Do oceny wzajemnych relacji powołano Zespół ds. LIJW. W jego skład 
weszli przedstawiciele zarówno strony pozarządowej, jak i administracji 
samorządowej (10 osób). Po zapoznaniu się z wynikami badań ankietowych 
oraz danymi z zakresu współpracy prowadzonej w roku 2019, Zespół dokonał 
oceny we wszystkich 12 obszarach współpracy.  
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Najlepiej ocenionym aspektem współpracy samorządu i organizacji 
został obszar „System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji 
pozarządowych” (4,75 pkt; tutaj również stosowana jest 5-punktowa skala 
opisowa, zgodnie z informacjami podanymi w części II Raportu przy każdym 
analizowanym obszarze współpracy). To w tym obszarze pojawiają się 
wspomniane wyżej najbardziej innowacyjne przykłady współpracy, takie jak 
elektroniczny newsletter, Program Społecznik czy działania Biura ds. 
Organizacji Pozarządowych. 

 

Najniżej oceniono dwie sfery współpracy (1 pkt): „Tworzenie  
i funkcjonowanie partnerstw lokalnych” oraz „Współpraca samorządu  
i organizacji przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań”. W roku 
2019 nie funkcjonowało na terenie województwa żadne partnerstwo tego 
typu, nie prowadzono również współpracy przy diagnozie problemów. 

 

Sumaryczna ocena współpracy Samorządu Województwa i organizacji 
pozarządowych w roku 2019 wyniosła 3,32 pkt, i również była wyższa niż ocena 
uzyskana za rok 2017 (3,22 pkt). Jest to wynik pozytywny, zwłaszcza  
w odniesieniu do samorządu szczebla wojewódzkiego, biorąc pod uwag 
złożoność systemu współpracy z  sektorem pozarządowym, jak też szeroki 
zakres zadań własnych tego rodzaju samorządu.  

 

W świetle posiadanych danych oraz przyznanych ocen, Zespół ds. LIJW 
stworzył listę rekomendacji do dalszej współpracy. Do najważniejszych z nich 
należą: 
1. Ujednolicenie w ramach komórek organizacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego procedur dotyczących ogłaszania, prowadzenia  
i rozstrzygania otwartych konkursów ofert. 

2. Prowadzenie lub wspieranie działań nakierowanych na integrację sektora 
pozarządowego (np. festiwal, piknik organizacji) oraz wsparcie ich 
codziennej działalności (np. funkcjonowanie centrum/centrów organizacji 
pozarządowych). 

3. Wprowadzenie dodatkowych kryteriów w procesie oceny ofert  
w otwartych konkursach ofert. Przyznawanie dodatkowych punktów za 
oferty składane w partnerstwie/oferty wspólne oraz za aktywność 
organizacji w wydarzeniach związanych z budowaniem relacji 
międzysektorowych. 

4. Zwiększenie liczby wspólnych spotkań (z udziałem przedstawicieli władz 
Województwa oraz organizacji) dotyczących planowania zasad 
wzajemnej współpracy i wyznaczania kierunków jej rozwoju. 
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CZĘŚĆ I 
 

Badania ankietowe 
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Pierwszą częścią procesu oceny jakości współpracy było 
przeprowadzenie badań ankietowych. Lokalny Indeks Jakości 
Współpracy wskazuje zakres pytań w formularzach ankiet, wykorzystano 
więc wskazówki zawarte w Indeksie oraz wcześniejsze doświadczenia 
Pracowni Pozarządowej w badaniach jakości współpracy w kilkunastu 
innych samorządach Pomorza Zachodniego. 

Ankiety upowszechniano w okresie kwiecień-maj 2020 r. w wersji 
papierowej oraz elektronicznej wersji on-line. 

Poniżej znajdują się informacje o podmiotach i osobach 
wypełniających ankiety oraz wyniki opracowane na podstawie 
uzyskanych odpowiedzi.  

Wyniki te zawierają się w skali od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena 
najwyższa) i obejmują dane z obu badań – tegorocznego oraz z 2018 r. 
 

Podmiot wypełniający ankietę Liczba wypełnionych 
ankiet 

Organizacje pozarządowe  
z terenu województwa zachodniopomorskiego 

(Organizacje) 
297 

Zespoły doradcze i konsultacyjne Marszałka 
Województwa: Zachodniopomorska Rada 

Działalności Pożytku Publicznego, Regionalna 
Rada ds. Rodziny, Regionalna Rada  

ds. Seniorów, Rada Młodzieży Województwa 
Zachodniopomorskiego (Zespoły) 

18 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
(Zarząd) 1 

Radni Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego (Radni) 10 

Wydziały i komórki organizacyjne Urzędu 
Marszałkowskiego (Wydziały) 12 

 338 
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Ocena aktywności społecznej oraz działań 
samorządu na jej rzecz 
 

           Poniższe zestawienie pokazuje ogólną opinię o aktywności stron 
współpracy wyrażoną przez wszystkie badane grupy. Widoczna jest 
przewaga w ocenie stopnia aktywności władz samorządowych  
w aktywizacji mieszkańców nad aktywnością samych mieszkańców. 

 Badany 
rok Organizacje Zespoły Zarząd Radni Wydziały 

Średnia 
wartość 

wskaźnika 

Ocena 
aktywności 

władz 
samorządowych 

 w sferze 
aktywizacji 
społecznej 

mieszkańców 

2017 3,65 3,73 5,00 4,12 4,78* 4,26 

2019 3,87 4,32 5,00 4,60 4,43 4,44 

Ocena 
poziomu 

aktywności 
społecznej 

mieszkańców 

2017 3,56 3,10 4,33 3,72 4,96 3,93 

2019 3,75 3,95 5,00 4,20 3,71 4,12 

 

* - Wszystkie oceny w kolumnie „Wydziały” za rok 2017 są średnią wyników Wydziału Współpracy 
Społecznej oraz pozostałych Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego. Dwa lata temu były to dwie 
odrębnie ankietowane grupy, w tegorocznym badaniu wszystkie Wydziały Urzędu stanowiły jedną 
grupę. Stąd widoczna jest niewielka różnica w „średniej wartości wskaźnika” pokazywana w niniejszym 
Raporcie, w porównaniu z Raportem z badania opracowanym w roku 2018. Dotyczy to również 
wszystkich kolejnych tabel na str. 11 – 14. 
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Samorząd jako partner organizacji 
pozarządowych 

 

Jak ocenia Pan(-i) podejście przedstawicieli Samorządu Województwa  
do współpracy z organizacjami pozarządowymi? 

 Badany 
rok Organizacje Zespoły Zarząd Radni Wydziały 

Średnia 
wartość 

wskaźnika 

Wolę 
współdziałania 
przy realizacji 

zadań 
publicznych 

2017 3,78 3,70 5,00 4,00 4,76 4,25 

2019 3,94 4,37 5,00 4,50 4,43 4,45 

Poszanowanie 
zasady 

partnerstwa 

2017 3,62 3,45 5,00 4,24 4,73 4,21 

2019 3,95 4,16 5,00 4,50 4,31 4,38 

Stosowanie 
jawnych 

i przejrzystych 
procedur 

decyzyjnych 

2017 3,60 3,36 5,00 4,25 4,30 4,10 

2019 3,84 4,00 4,00 4,60 4,46 4,18 

 

Najlepiej ocenionym aspektem jest wola do współpracy przy 
realizacji zadań publicznych. 

Wyniki pisane czerwoną czcionką oznaczają najsłabszy poziom 
oceny w danej grupie badanych w bieżącym badaniu („rok 2019”); 
czcionką zieloną – ocenę najlepszą. 

Pole zielone oznacza najlepiej oceniony aspekt w uśrednionej 
opinii wszystkich badanych; pole czerwony – element z najniższą 
średnią oceną (również dotyczy bieżącego badania). 

 
Tabela na kolejnej stronie pokazuje ocenę poszczególnych działań 

podejmowanych przez samorząd, mających na celu aktywizację 
mieszkańców i organizacje pozarządowe.  

Najlepszy wynik osiągnięty został przy zlecaniu realizacji zadań 
publicznych (4,38 pkt), najsłabszy – w wspieraniu integracji środowiska 
pozarządowego (4,09 pkt). 
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Ocena sposobu w jaki samorząd... 

 
Badany 

rok 

 
Organizacje 

 
Zespoły Zarząd Radni Wydziały 

Średnia 
wartość 

wskaźnika 

Włącza 
organizacje 

w diagnozowanie 
problemów  

i potrzeb 

2017 3,28 3,36 5,00 4,00 4,21 3,97 

2019 3,52 3,89 5,00 4,10 3,93 4,09 

Informuje 
organizacje 

o swoich planach 
i działaniach 

2017 3,49 3,36 5,00 4,18 4,41 4,09 

2019 3,83 4,05 5,00 4,30 4,43 4,32 

Współpracuje 
z organizacjami 
przy tworzeniu 

prawa, 
programów  

i strategii 

2017 3,38 3,45 5,00 3,88 4,21 3,98 

2019 3,49 3,79 5,00 4,70 4,21 4,24 

Zleca 
organizacjom 

realizację zadań 
publicznych 

2017 3,49 3,64 5,00 4,12 4,82 4,21 

2019 3,78 4,00 5,00 4,50 4,64 4,38 

Współpracuje 
z organizacjami 

w sposób 
pozafinansowy 

2017 3,40 3,73 5,00 3,94 4,64 4,14 

2019 3,76 4,16 5,00 4,30 4,21 4,29 

Wspiera 
organizacje 

w systematyczny 
sposób – tworząc 
dla nich różnego 
rodzaju stabilne 

rozwiązania 

2017 3,20 3,50 5,00 4,06 4,30 4,01 

2019 3,65 3,89 5,00 4,56 3,93 4,21 

Wspiera 
integrację 
środowisk 

pozarządowych 
na swoim terenie 

2017 3,32 2,91 5,00 4,12 4,30 3,93 

2019 3,60 3,89 5,00 4,50 4,29 4,26 

ŚREDNIA 

2017 3,37 3,42 5,00 4,04 4,41 4,05 

2019 3,66 3,95 5,00 4,42 4,23 4,25 
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Organizacje pozarządowe jako partner samorządu 

 

Znając lokalne środowisko, jak ocenia Pan(-i) podejście organizacji do 
współpracy z Samorządem Województwa i innymi partnerami?  

 
Badany 

rok Organizacje Zespoły Zarząd Radni Wydziały 
Średnia 
wartość 

wskaźnika 

Wolę 
współdziałania 

przy 
rozwiązywaniu 

lokalnych 
problemów 

2017 3,77 3,30 4,00 3,65 4,00 3,74 

2019 3,84 4,11 4,00 4,30 3,64 3,98 

Stosowanie 
zasady 

partnerstwa  
w relacjach  

z innymi 
podmiotami 

2017 3,65 3,18 4,33 3,88 4,05 3,82 

2019 3,79 4,05 4,00 3,90 3,57 3,86 

Jawność  
i przejrzystość 

w działaniu 

2017 3,65 3,18 4,33 3,88 3,96 3,80 

2019 3,87 4,16 4,00 4,10 3,64 3,95 

 

Analizując aktywność samych organizacji pozarządowych  
w budowaniu wzajemnych relacji najwyżej ocenionym elementem jest 
wola organizacji do współdziałania przy rozwiazywaniu lokalnych 
problemów. 

Najniżej oceniono stosowanie zasady partnerstwa (tzn. 
traktowanie drugiej strony jako równorzędnego partnera, ale też 
wspólne planowanie i realizowanie pomysłów), chociaż różnice między 
wszystkimi trzema aspektami są nieznaczne (0,12 pkt). 
 

 

Na kolejnej stronie widać, że najwyżej ocenioną sferą aktywności 
organizacji jest realizacja zadań publicznych oraz diagnozowanie 
potrzeb swoich odbiorców (po 4,16 pkt). Z kolei najniższą ocenę 
wystawiono angażowaniu się podmiotów III sektora w tworzenie 
nowych rozwiązań formalnoprawnych (3,57 pkt). 
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Ocena sposobu w jaki organizacje… 

 Badany 
rok 

 
Organizacje 

 
Zespoły Zarząd Radni Wydziały 

Średnia 
wartość 

wskaźnika 

Diagnozują 
problemy 
i potrzeby 
odbiorców 

swoich działań 

2017 3,71 3,55 4,67 4,11 4,00 4,01 

2019 3,80 4,00 5,00 4,20 3,79 4,16 

Informują 
samorząd i inne 

organizacje 
o swoich 
planach  

i działaniach 

2017 3,48 2,91 4,67 3,53 3,48 3,61 

2019 3,65 3,95 4,00 4,10 3,50 3,84 

Angażują się 
w tworzenie 

nowego prawa, 
programów  

i strategii 

2017 3,22 2,64 4,00 3,29 3,45 3,32 

2019 3,30 3,26 4,00 4,10 3,21 3,57 

Współpracują 
z samorządem 

podczas 
realizacji przez 

nie zadań 
publicznych 

2017 3,57 3,64 4,33 4,00 4,50 4,01 

2019 3,70 4,11 5,00 4,30 3,71 4,16 

Współpracują 
z samorządem 

w sposób 
niefinansowy 

2017 3,35 3,18 4,00 3,65 4,21 3,68 

2019 3,58 4,00 5,00 3,90 3,50 4,00 

Działają na 
rzecz integracji 

środowiska 
pozarządowego 

2017 3,74 3,00 5,00 3,82 4,07 3,93 

2019 3,72 4,00 5,00 3,90 3,43 4,01 

ŚREDNIA 

2017 3,51 3,15 4,45 3,73 3,95 3,76 

2019 3,63 3,89 4,67 4,08 3,52 3,96 
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CZĘŚĆ II 
 

Analiza form współpracy 
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Analizując ogólnodostępne dane, które opisywały skalę, zasięg  
i narzędzia współpracy wykorzystano informacje znajdujące się na 
stronach WWW Urzędu Marszałkowskiego oraz BIP, dane zawarte  
w sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa 
Zachodniopomorskiego z organizacjami na rok 2019, prowadzono także 
rozmowy z pracownikami Urzędu. 

 

Analiza istniejących form współpracy (narzędzia stosowane  
w trakcie 2019 roku / istniejące na koniec roku 2019) została 
przedstawiona w pierwszej kolejności w formie syntetycznej tabeli, jako 
lista konkretnych narzędzi, w podziale na 12 obszarów współpracy. 

 

Analiza została również zamieszczona w kolejnej części raportu, 
gdzie w poszczególnych obszarach relacji w formie opisowej 
przedstawiono najważniejsze dane obrazujące dany aspekt współpracy. 

 

Cała przeprowadzona analiza była podstawą do pracy Zespołu ds. 
LIJW 2020, który mając do dyspozycji wszystkie zgromadzone dane  
w toku dyskusji ocenił poszczególne obszary współpracy. Ocena taka 
została dokonana zgodnie z założeniami metodologicznymi Lokalnego 
Indeksu, a decyzja o wartości przyznawanej oceny nie zapadała  
w wyniku głosowania, lecz była każdorazowo efektem rozmów  
w Zespole. 

 

Na str. 37 Raportu zamieszczone jest podsumowanie ocen 
Zespołu we wszystkich 12 obszarach współpracy. 
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Zestawienie najważniejszych form współpracy 
samorządu z mieszkańcami i organizacjami 
pozarządowymi 

 

 

 
P Ł A S Z C Z Y Z N A  I 

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
W ZAKRESIE TWORZENIA POLITYK PUBLICZNYCH 

OBSZAR 
WSPÓŁPRACY FORMY WSPÓŁPRACY TAK NIE 

OBSZAR 1: 
Współpraca 
samorządu  
i organizacji 
przy 
diagnozowaniu 
lokalnych 
problemów  
i wyzwań 

Czy jest powołany zespół/zespoły ds. diagnozowania 
problemów lokalnych? 

 
 

Czy jest opracowany system wskaźników służących 
dokonywaniu diagnozy problemów lokalnych? 

 
 

Czy w procesie tworzenia lokalnych programów  
i strategii dokonywana jest odrębna diagnoza 
problemów lokalnych przy udziale organizacji? 

 
 

Czy diagnoza do rocznego programu współpracy  
była tworzona wspólnie z organizacjami? 

 
 

OBSZAR 2: 
Wzajemne 
informowanie  
się samorządu  
i organizacji  
o planach, 
zamierzeniach  
i kierunkach 
działań 

Czy istnieje baza adresów organizacji z terenu 
województwa?  

 

Czy na stronie WWW Urzędu jest zamieszczona 
aktualna baza organizacji posiadających status 
Organizacji Pożytku Publicznego? 

 
 

Czy istnieje wyodrębniona podstrona na stronach 
WWW Urzędu dotycząca organizacji?  

 

Czy organizacje mają możliwość samodzielnego 
zamieszczania informacji na stronach WWW Urzędu? 

 
 

Czy organizowane są spotkania informacyjne dla 
organizacji o ważnych planach samorządu? 

 
 

Czy prowadzona jest regularna wysyłka (tradycyjna lub 
elektroniczna) informacji o ważnych planach 
samorządu do organizacji? 
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OBSZAR 
WSPÓŁPRACY FORMY WSPÓŁPRACY TAK NIE 

OBSZAR 3: 
Współtworzenie 
przez samorząd  
i organizacje 
strategii  
i programów 
realizacji polityk 
publicznych 
oraz rozwiązań 
instytucjonalnych 

Czy istnieje procedura opracowywania i aktualizacji 
standardów zadań publicznych w województwie? 

 
 

Czy program współpracy jest współtworzony przez 
przedstawicieli organizacji?  

 

Czy powoływane są wspólne zespoły robocze w celu 
współtworzenia aktów prawnych, strategii, programów  

 

Czy organizowane są spotkania poświęcone 
planowaniu najważniejszych kierunków działań? 

 
 

Czy jest przyjęta wieloletnia karta (program) 
współpracy samorządu i organizacji? 

 
 

OBSZAR 4: 
Konsultowanie 
założeń 
projektów  
i aktów 
normatywnych 
oraz zasad 
realizacji innych 
przedsięwzięć 

Czy istnieją opracowane procedury konsultacji 
społecznych?  

 

Czy samorząd tworzy stronę internetową poświęconą 
konsultacjom społecznym dostępną dla osób  
z niepełnosprawnością wzroku? 

 
 

Czy organizacje mogą wnioskować  
o przeprowadzenie konsultacji?  

 

Czy mieszkańcy mogą wnioskować 
o przeprowadzenie konsultacji?  

 

Czy stosowane są aktywne formy konsultacji? 
 

 

Czy sporządzane jest sprawozdanie z przebiegu 
konsultacji, zawierające odniesienie się do wszystkich 
nadesłanych opinii? 

 
 

Czy dokonuje się ewaluacji / oceny efektywności 
prowadzonych konsultacji?  

 

Czy w województwie funkcjonuje budżet obywatelski  
/ partycypacyjny? Jeśli tak, to jaki procent budżetu 
samorządu jest na niego przeznaczony? 

 
 

OBSZAR 5: 
Współpraca 
samorządu  
i organizacji 
przy wdrażaniu 
polityk 
publicznych 

Czy powołane są stałe zespoły konsultacyjne 
(branżowe, np. ds. sportu, osób niepełnosprawnych)?  

 

Czy powoływane są doraźne zespoły robocze  
(z udziałem przedstawicieli organizacji)?  

 

Czy jest powołana Rada Działalności Pożytku 
Publicznego (RDPP)?  

 

Czy mieszkańcy posiadają inicjatywę uchwałodawczą? 
 

 

Czy organizacje posiadają inicjatywę uchwałodawczą?  
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OBSZAR 
WSPÓŁPRACY FORMY WSPÓŁPRACY TAK NIE 

OBSZAR 6: 
Uczestnictwo 
organizacji  
w ocenie 
realizacji polityk  
i programów 

Czy dokonuje się badań ewaluacyjnych 
zrealizowanych zadań publicznych?  

 

Czy organizacje uczestniczą w ewaluacji planów, 
strategii i programów? 

 
 

Czy dokonywana jest coroczna analiza jakości 
współpracy samorządu z organizacjami (np. 
metodologią Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy)? 

 
 

Czy przy tworzeniu dokumentów, projektów, 
programów wprowadzane są zapisy dotyczące 
współudziału organizacji przy ich ocenie? 

 
 

Czy samorząd upowszechnia wyniki ewaluacji 
realizowanych polityk publicznych?  

 

P Ł A S Z C Z Y Z N A  II 

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  
W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

OBSZAR 1: 
Realizacja 
zadań 
publicznych  
z 
wykorzystaniem 
form 
finansowych 

Czy w konkursach stosowana jest forma wspierania 
zadań publicznych (na realizację części zadania)?  

 

Czy w konkursach stosowana jest forma powierzania 
zadań publicznych (na realizację całości zadania)?  

 

Czy przy powierzaniu/wspieraniu wykonywania zadań 
publicznych zawierane są umowy wieloletnie?  

 

Czy przy zlecaniu zadań publicznych stosowany jest 
tryb pozakonkursowy (art. 19a ustawy)?  

 

Czy w programie współpracy zabezpiecza się środki na 
realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy?  

 

Czy istnieją procedury oceny ofert w otwartych 
konkursach (karta oceny formalnej i merytorycznej)?  

 

Czy z dotacji mogą być finansowane koszty 
administracyjne zadania publicznego?  

 

Czy podaje się informacje dotyczące wyników 
konkursów wraz z informacją o wysokości 
dofinansowania poszczególnych zadań oraz 
uzasadnieniem dla przyznanych kwot dotacji? 

 
 

Czy do udziału w komisjach konkursowych 
powoływane są osoby z organizacji? 
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FORMY WSPÓŁPRACY TAK NIE 

Czy były organizowane otwarte konkursy ofert na 
podstawie złożonego wcześniej wniosku z własnej 
inicjatywy organizacji? 

 
 

Czy stosowany jest regranting w ramach realizacji 
zadań publicznych?  

 

Czy otwarte konkursy ofert są organizowane na 
podstawie projektu budżetu, przed rozpoczęciem 
roku kalendarzowego którego dotyczą? 

 
 

Jaka kwota / jaki procent budżetu samorządu jest przeznaczana 
na zlecanie realizacji zadań publicznych dla organizacji?  

15,43 mln zł / 1,96% wydatków budżetu 

OBSZAR 2: 
Realizacja 
zadań 
publicznych  
z 
wykorzystaniem 
form 
niefinansowych 

Czy istnieje procedura wykorzystania mienia 
komunalnego będącego w dyspozycji samorządu, np. 
korzystanie ze sprzętu, obiektów? 

 
 

Czy istnieje procedura promowania organizacji przez 
samorząd? 

 
 

Czy opracowano zasady włączania organizacji we 
współpracę z partnerami samorządu, np. 
gminami/miastami partnerskimi? 

 
 

Czy opracowane są zasady włączania pracowników 
samorządowych do realizacji zadania publicznego 
przez organizacje pozarządowe? 

 
 

Czy organizowana jest pomoc merytoryczna 
(informacyjna, doradcza, szkoleniowa) związana  
z realizacją zadań publicznych? 

 
 

OBSZAR 3: 
Partnerstwo 
projektowe  
w realizacji 
zadań 
publicznych 

Czy istnieją procedury zawierania partnerstw między 
samorządem a organizacjami? 

 
 

Czy funkcjonują partnerstwa projektowe między 
samorządem a organizacjami?  

 

Czy istnieje procedura włączania partnerów 
pozarządowych w współorganizowanie wydarzeń 
lokalnych? 

 
 

Czy jest uchwalony regulamin składania i oceny 
wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej? 

 
 

Ile zostało podpisanych umów na realizację zadań publicznych  
w ramach inicjatywy lokalnej?     
0 
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P Ł A S Z C Z Y Z N A   III 
 

INFRASTRUKTURA WSPÓŁPRACY,  
TWORZENIE WARUNKÓW DO SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI 

OBSZAR 
WSPÓŁPRACY FORMY WSPÓŁPRACY TAK NIE 

OBSZAR 1: 
System 
wspierania 
inicjatyw 
obywatelskich  
i organizacji 

Czy jest powołany pełnomocnik/komórka Urzędu ds. 
współpracy z organizacjami?  

 

Czy organizowane są szkolenia/doradztwo dla 
organizacji?  

 

Czy funkcjonuje centrum organizacji pozarządowych? 
 

 

Czy program współpracy przewiduje zlecenie zadań  
w obszarze utworzenia ośrodka wspierania organizacji 
pozarządowych i inicjatyw obywatelskich? 

 
 

Czy funkcjonuje fundusz „wkładów własnych” 
(przeznaczony tylko dla organizacji, które pozyskały 
środki z źródeł zewnętrznych)? 

 
 

Czy funkcjonuje fundusz pożyczkowy (środki 
przeznaczone na wypłatę pożyczek dla organizacji)? 

 
 

Czy są prowadzone działania związane z animacją 
lokalną w zakresie aktywizacji obywateli?   

 

OBSZAR 2: 
Wspieranie 
procesów 
integracji 
sektora 
pozarządowego 

Czy organizowane są formalne spotkania integracyjne 
dla organizacji (branżowe lub ogólnosektorowe)?  

 

Czy dokonywana jest współorganizacja nieformalnych 
spotkań organizacji, np. pikniku, festynu itp.?  

 

Czy istnieje federacja, sieć, związek lokalnych 
organizacji?  

 

OBSZAR 3: 
Partnerstwo 
lokalne 

Czy istnieje dokument określający politykę w zakresie 
tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych? 

 
 

Czy funkcjonują partnerstwa lokalne z udziałem 
samorządu i organizacji?  

 
 

ŁĄCZNIE ROK 2019: 
41 25 

ŁĄCZNIE ROK 2017:  
33 

 
33 
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Analiza relacji w poszczególnych obszarach 
współpracy 

 

Płaszczyzna I Modelu współpracy 

Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie 
tworzenia polityk publicznych 

 

Obszar 1: Współpraca samorządu i organizacji przy diagnozowaniu 
lokalnych problemów i wyzwań  
 

Najważniejsze 
dane  
z 
przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy  
w obszarze 

1. Na etapie tworzenia projektów dokumentów w Urzędzie 
Marszałkowskim organizacje pozarządowe nie brały 
udziału w tworzeniu części diagnostycznych. 

2. Nie ma prowadzonych wyodrębnionych badań 
dotyczących potrzeb / problemów organizacji 
działających w wybranych sferach pożytku publicznego. 

3. Brak opracowanego zestawu wskaźników i narzędzi do 
badania potrzeb społeczności województwa i organizacji. 

4. W roku 2019 nie prowadzono badań dotyczących potrzeb 
społeczności województwa i organizacji. 

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 organizacji 

Przyznana ocena: 1,00 
Uzasadnienie oceny: brak prowadzonej aktywności w tym 
obszarze 
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Obszar 2: Wzajemne informowanie się samorządu i organizacji  
o planach, zamierzeniach i kierunkach działań 

 

Najważniejsze 
dane  
z 
przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy  
w obszarze 

1. Wydział Współpracy Społecznej prowadził regularną 
wysyłkę newslettera drogą mailową. Zrealizowano  
22 wysyłki w ciągu całego roku 2019 do ponad  
3.000 adresów (organizacje pozarządowe, instytucje, 
osoby indywidualne) (w roku 2017 – 34/1.786). 

2. Strony www poszczególnych komórek organizacyjnych 
Urzędu Marszałkowskiego zwierające aktualności i relacje  
z wydarzeń w województwie, w tym przekazywane przez 
organizacje. 

3. Przy Urzędzie funkcjonowało 11 zespołów (15), w których 
zasiadają przedstawiciele organizacji, umożliwiając 
przepływ informacji od sektora pozarządowego do 
Urzędu. 

4. Brak możliwości samodzielnego wprowadzania 
informacji na strony WWW Urzędu przez organizacje. 

5. Nie prowadzono badań / analiz / ewaluacji systemu 
wzajemnej informacji. 

6. Przy tworzeniu zawartości newslettera pozyskiwane są 
informacje od 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: 4,50 

Uzasadnienie oceny: za wyjątkiem prowadzenia ewaluacji 
wszystkie kryteria są spełniane. Wymiana informacji jest 
regularna, stosowane są różnorodne narzędzia 
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Obszar 3: Współtworzenie przez samorząd i organizacje strategii  
i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań 
instytucjonalnych 

 

Najważniejsze 
dane  
z 
przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy  
w obszarze 

1. Powołany był 1 wspólny zespół do tworzenia projektów 
dokumentów związanych z III sektorem (dot. Programu 
współpracy na rok 2020). 

2. W 11 zespołach o charakterze doradczym/opiniującym 
działających przy Urzędzie Marszałkowskim zasiada  
86 przedstawicieli III sektora na 220 członków / członkiń 
(w roku 2017 – 111/261). 

3. Każdy zespół pracuje wg własnych zasad, nie ma 
ustalonych procedur włączania organizacji w tego typu 
działania. 

4. Nie było organizowanych spotkań / konferencji 
poświęconych planowaniu najważniejszych kierunków 
wspólnych działań. 

5. Nie ma opracowanego wieloletniego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

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 
organizacji do tych procesów 
3 – organizacje są często zapraszane do tworzenia strategii  
i programów; brak ustalonych procedur włączania 
organizacji do tych procesów 
4 – organizacje są regularnie zapraszane do tworzenia 
strategii i programów; istnieją procedury włączania 
organizacji 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: 2,50  

Uzasadnienie oceny: jedynym przykładem włączenia 
organizacji we współtworzenie dokumentów był projekt 
Programu współpracy na rok 2020. Istnieje procedura 
tworzenia tego zespołu. 

 



25 | S t r o n a  
 

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

 

Najważniejsze 
dane  
z 
przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy  
w obszarze 

1. Prowadzone w roku 2019 konsultacje w sprawach 
dotyczących organizacji: 
 projekt uchwały SWZ zmieniającej Uchwałę  

nr XXXII/375/09 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu: skierowany do 
konsultacji z ZRDPP, Rada odstąpiła od wyrażenia 
opinii; 

 projekt uchwały Sejmiku WZ w sprawie określenia 
ogólnej powierzchni uprawy maku i konopi 
włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie 
województwa zachodniopomorskiego w roku  
2019: skierowany do konsultacji z ZRDPP, Rada 
przekazała opinię; 

 projekt Programu współpracy Województwa 
Zachodniopomorskiego z organizacjami na rok 2020 – 
zastosowane formy: WWW, BIP, spotkanie 
informacyjne, newsletter; brak opinii organizacji; 
dodatkowo udział ZRDPP w konsultacjach, Rada 
przekazała opinie. 

2. Na stronach WWW Urzędu znajdują się zakładki 
dotyczące procesów konsultacji; zawierają one 
ogłoszenia o konsultacjach i sprawozdania  
z przeprowadzonych procesów. 

3. Do konsultowania dokumentów w poszczególnych 
tematach angażowane są wspólne zespoły działające 
przy Urzędzie (m.in.: Regionalna Rada ds. Rodziny, 
Regionalna Rada ds. Seniorów, Zachodniopomorska 
Rada Działalności Pożytku Publicznego). 
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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 (strony 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: 2,25  

Uzasadnienie oceny: nie było prowadzonych procesów 
konsultacyjnych poza przypadkami wymaganymi prawem. 
Pojawiają się aktywne metody konsultacji, jednak dużym 
problemem jest brak aktywności samych podmiotów  
III sektora w organizowanych konsultacjach. 
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Obszar 5: Współpraca samorządu i organizacji przy wdrażaniu 
polityk publicznych 

 

Najważniejsze 
dane  
z 
przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy  
w obszarze 

1. Programy tworzone w Urzędzie uwzględniają organizacje 
pozarządowe jako realizatora polityk publicznych. 

2. Funkcjonują wspólne zespoły (z udziałem przedstawicieli 
organizacji), które mogą monitorować sposób wdrażania 
przyjętych programów. 

3. Podejmowane były partnerskie przedsięwzięcia  
z udziałem Urzędu i organizacji przy wdrażaniu zadań 
własnych samorządu wojewódzkiego (6 komórek 
organizacyjnych Urzędu w 10 sferach pożytku 
publicznego, m.in.: ratownictwa, rozwoju wolontariatu, 
sportu, turystyki, rozwoju lokalnego). Kwota 
przedsięwzięć to 926 tys. zł (w roku 2017 – 913 tys.). 

4. Mała liczba podpisywanych umów wieloletnich (9) oraz 
umów na powierzenie realizacji zadań publicznych  
w stosunku do wszystkich zawieranych umów. Rośnie 
natomiast procentowy udział wartości umów 
wieloletnich w całości środków przekazanych 
organizacjom – w 2019 roku było to 40,5% (22%). 

5. Mieszkańcy posiadają inicjatywę uchwałodawczą, 
organizacje pozarządowe nie posiadają takiej inicjatywy. 

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 

Przyznana ocena: 4,00 

Uzasadnienie oceny: analiza sytuacji potwierdza w całości 
spełnianie poziomu oceny 4 w tym obszarze. 
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Obszar 6: Uczestnictwo organizacji w ocenie realizacji polityk  
i programów 

 

Najważniejsze 
dane  
z 
przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy  
w obszarze 

1. Tworzone programy zawierają w sobie element ewaluacji 
ich wdrażania (kto realizuje, jak często wskaźniki, 
metody). 

2. Samorząd Województwa wdrożył badanie relacji 
samorządu i organizacji pozarządowych metodą 
Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. Pierwsze 
badanie przeprowadzono w 2018 roku, za rok  
2017, kolejne odbywa się obecnie i analizowana jest 
współpraca w roku 2019. Ustalono, że tego typu badanie 
dobywać się będzie regularnie raz na dwa lata. 

3. Bieżąca realizacja polityk nie była w zasadzie poddawana 
ocenie przez organizacje i wspólne zespoły, za wyjątkiem 
Komitetu Monitorującego RPO WZ, w którym znajdują 
się 4 miejsca dla przedstawicieli/ek III sektora (na  
42 miejsca). 

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: 1,50 

Uzasadnienie oceny: jednym przykładem udziału 
organizacji w ocenie realizacji polityk i programów jest 
Komitet Monitorujący RPO WZ, w którym zasiadają 
przedstawiciele/li organizacji. Dotyczy to tylko małego 
fragmentu wszystkich obszarów współpracy. 
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Płaszczyzna II Modelu współpracy 

Współpraca samorządu z organizacjami w zakresie 
realizacji zadań publicznych 
 

Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form 
finansowych 

 

Najważniejsze dane  
z 
przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy  
w obszarze 

1. W 2019 r. 9 komórek organizacyjnych Urzędu (w roku 
2017 – 7 komórek) ogłaszało otwarte konkursy ofert.  
W 26 konkursach (17) wybrano do realizacji 243 zadania 
(132). Zadania te dofinansowano na kwotę 8,45 mln zł 
(6,96 mln). 

2. Umowy wieloletnie – podpisano 8 umów (7) o wartości 
6,25 mln zł. (2,74 mln). 

3. Tryb pozakonkursowy – stosowany przez 5 komórek 
organizacyjnych Urzędu (5); zawarto 60 umów (102) na 
kwotę 409 tys. zł (775 tys.). 

4. Zlecanie realizacji zadań w innym trybie niż wynikający  
z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie stosowane było w 5 komórkach 
organizacyjnych Urzędu (4). Łączna kwota umów:  
3,71 mln zł (1,74 mln); brak informacji o liczbie umów 
zawartych w trakcie roku (161). 

5. Wsparcie finansowe w 2019 roku objęło zadania 
publiczne z 22 sfer pożytku publicznego (23). 

6. W 2019 r. kontynuowano realizację programu 
Społecznik w formule regrantingu – wybrano podmiot, 
który z otrzymanej dotacji przekazywał środki 
finansowe innym organizacjom i grupom 
nieformalnym. Dofinansowano 626 inicjatyw (515) na 
kwotę 2,94 mln zł (1,47 mln). 

7. Łącznie we wszystkich powyższych formach 
przekazano organizacjom 15,43 mln zł (12,529 mln). 

8. W rocznym Programie współpracy znajdują się 
informacje o wydzielonych kwotach na finansowanie 
zadań publicznych w trybie pozakonkursowym. 

9. Ocena ofert w otwartych konkursach ofert nie jest do 
końca czytelna i zrozumiała dla organizacji, np. brakuje 
uzasadnienia dla decyzji o zmniejszeniu kwoty 
dofinansowania (w stosunku do wnioskowanej).  
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10. Różne komórki organizacyjne Urzędu stosują różne 
sposoby przedstawiania rozstrzygnięć konkursów. 
Różnice widoczne są również w zasadach 
konkursowych czy katalogu kosztów kwalifikowalnych. 

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: 4,00 

Uzasadnienie oceny: stosowane są różnorodne formy 
współpracy finansowej, w tym regranting, fundusz 
wkładów własnych czy Program Społecznik, jako 
nowatorskie narzędzie dofinansowania działań grup 
nieformalnych 
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Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form 
niefinansowych 
 

Najważniejsze 
dane  
z 
przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy  
w obszarze 

Współpraca niefinansowa była realizowana w 2019 r. przez  
10 komórek organizacyjnych Urzędu (w roku 2017 – 14). 
Stosowane formy współpracy: 
1. Udzielanie patronatów w liczbie ok. 300). 
2. Dystrybucja materiałów informacyjnych, promocyjnych  

i edukacyjnych. 
3. Współpraca przy organizacji wydarzeń (m.in.: konkursy, 

kongresy, olimpiady wiedzy, debaty, pikniki, kampanie 
społeczne, warsztaty). 

4. Współpraca przy realizacji projektów („Porty kreatywne” – 
WWTiT, „Dobre wsparcie” – ROPS). 

5. Członkostwo Województwa w 4 organizacjach 
turystycznych. 

6. Bezpłatne udostępnianie sal Urzędu dla organizacji. 
7. Pomoc w nawiązaniu kontaktów krajowych  

i międzynarodowych – wizyty studyjne, wymiany (ROPS, 
Sekretariat ds. Młodzieży). 

8. Udostępnianie stron WWW i Facebook na zamieszczanie 
informacji o działaniach organizacji. 

9. Funkcjonowanie wspólnych zespołów:  
 Komitet Monitorujący RPO WZ 2014-2020  

(4 przedstawicieli/ek organizacji wśród 42 członków / 
członkiń); 

 Rada Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy (1/12); 
 Rada Młodzieży WZP (21/40); 
 Regionalna Rada ds. Rodziny (8/18); 
 Regionalna Rada ds. Seniorów (11/18); 
 Wojewódzka Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich Województwa 
Zachodniopomorskiego (2/9); 

 Wojewódzka Rada Rynku Pracy (11/23);  
 Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych (7/7); 
 Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego (11/20); 
 Zachodniopomorski Komitet Rozwoju Ekonomii 

Społecznej (7/20); 
 Zespół ds. programu współpracy Województwa 

Zachodniopomorskiego z org. pozarządowymi  
i sprawozdania z jego realizacji (3/11). 
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10. Konkurs Marszałka pn. „Samorządowy Lider Współpracy  
z NGO 2019". 

11. Konkurs Marszałka pn. „Zachodniopomorski Lider NGO 
2019”. 

12. Kampania promocyjna „Zostawiam 1% na Pomorzu 
Zachodnim”. 

13. Newsletter elektroniczny Co słychać w III sektorze?. 

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: 4,50 

Uzasadnienie oceny: realizowane są różnorodne formy 
współpracy niefinansowej; jedynym elementem, który nie 
występuje to ewaluacja współpracy prowadzonej w tym 
obszarze. 
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Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych 
 

Najważniejsze 
dane  
z 
przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy  
w obszarze 

W 2019 r. Województwo było partnerem w następujących 
projektach: 
1. „Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej 

i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego” – partnerstwo ze 
Stowarzyszenie Media Design (WWTiT). 

2. „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” – 
partnerstwo z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej (ROPS). 

Ocena stanu 
współpracy  
w obszarze 

Skala ocen: 
1 – nie ma zasad tworzenia partnerstw projektowych; nie 
istnieją żadne partnerstwa projektowe 
2 – brak partnerstw projektowych; są opracowane zasady 
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 samorządu i organizacji;  idea partnerstwa brana 
pod uwagę przy planowaniu działań przez obie strony 

Przyznana ocena: 3,75 

Uzasadnienie oceny: istniało więcej niż jedno partnerstwo 
projektowe, natomiast nie ma sformułowanych (nawet  
w najprostszej formie informacji na stronach www) zasad 
tworzenia partnerstw tego typu. 
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Płaszczyzna III Modelu współpracy  

Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do 
społecznej aktywności 
 

Obszar 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji 
 

Najważniejsze 
dane  
z 
przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy  
w obszarze 

Prowadzone w roku 2019 przedsięwzięcia nakierowane na 
wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji: 
1. W strukturze Urzędu wydzielona jest komórka zajmująca 

się współpracą z organizacjami – Biuro ds. organizacji 
pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej, 

2. Organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych, wyjazdów 
studyjnych dla organizacji. 

3. Program Społecznik – wsparcie finansowe dla inicjatyw 
grup nieformalnych oraz organizacji, 

4. Wysyłka newslettera elektronicznego „Co słychać  
w III sektorze?” do ponad 3.000 adresów, 

5. Dofinansowywanie zadań publicznych z zakresu 
„działalność na rzecz organizacji pozarządowych”, w tym 
na Centrum Organizacji Pozarządowych (10.000 zł), 

6. Promowanie aktywnych postaw obywatelskich – akcja 
„Zostawiam 1% na Pomorzu Zachodnim”. 

Ocena stanu 
współpracy  
w obszarze 

 

Skala ocen: 
1 – nie są prowadzone działania wspierające inicjatywy 
obywatelskie i organizacje 
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, animacja, 
mobilizowanie do działania, pokazywanie dobrych praktyk 
4 – w samorządzie funkcjonuje „pełnomocnik ds. organizacji” 
(osoba lub komórka) i/lub centrum organizacji 
pozarządowych, prowadzące działania opisane w p. 3 
5 – funkcjonuje „pełnomocnik ds. organizacji” (osoba lub 
komórka) i/lub centrum organizacji pozarządowych, 
prowadzące stałe i różnorodne działania wspierające 

Przyznana ocena: 4,75 
Uzasadnienie oceny: bardzo wysoki poziom prowadzonej 
współpracy w tym obszarze. Jednym elementem obniżającym 
całościową ocenę jest stosunkowo mała wielkość środków 
przeznaczanych na realizację różnorodnych działań 
wspierających na terenie całego województwa. 



35 | S t r o n a  
 

Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora pozarządowego 
 

Najważniejsze 
dane  
z 
przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy  
w obszarze 

Działania skierowane na wspieranie procesów integracji 
organizacji pozarządowych podejmowane w roku 2019: 

1. Wsparcie organizacji młodzieżowych przy nawiązywaniu 
współpracy międzynarodowej. 

2. Na stronach WWW Wydziału Współpracy Społecznej 
zamieszczona jest baza zachodniopomorskich 
organizacji, 

3. Funkcjonuje Zachodniopomorska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego. 

4. Organizacja Regionalnych Obchodów Dnia Seniora, wraz 
rozstrzygnięciem konkursu „Aktywni dla Seniorów”. 

5. Funkcjonuje Zachodniopomorska Federacja 
Pozarządowa i Zachodniopomorskie Forum Organizacji 
Socjalnych. Brak istniejących procedur dotyczących 
wzajemnej współpracy. 

6. Wsparcie finansowe Gali z okazji Koszalińskiego Dnia 
Organizacji Pozarządowych.  

Ocena stanu 
współpracy  
w obszarze 

 

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

Przyznana ocena: 4,00 

Uzasadnienie oceny: istnieją zrzeszenia i koalicje organizacji 
(zarówno ogólnowojewódzkie jak i lokalne) – np.: ZFP, 
ZaFOS, Klaster NGO w Szczecinku, Nowogardzkie Forum 
Organizacji Pozarządowych. Samorząd również podejmuje / 
wspiera działania mające na celu integrację III sektora. 
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Obszar 3: Partnerstwo lokalne 

 

Najważniejsze 
dane  
z 
przeprowadzonych 
badań opisujące 
stan współpracy  
w obszarze 

W roku 2019 nie funkcjonowało żadne partnerstwo lokalne 
z udziałem samorządu i organizacji. 

 

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 samorządu i organizacji 

Przyznana ocena: 1,00 

Uzasadnienie oceny: brak aktywności w tym obszarze. Mając 
na uwadze, że badany samorząd jest na poziomie 
wojewódzkim, dużo trudniejsze i rzadziej spotykane jest 
tworzenie partnerstw lokalnych na tak dużym obszarze 
(zarówno pod kątem geograficznym jak i tematycznym). 

 

 

 

 

 

 

 



37 | S t r o n a  
 

Wyniki oceny Zespołu ds. LIJW 2020 
 

Płaszczyzna I: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego  
i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych 

Rok 
2017 

Rok 
2019 

Obszar 1: Współpraca samorządu i organizacji przy diagnozowaniu 
lokalnych problemów i wyzwań 

2,50 1,00 

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

3,50 4,50 

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

4,00 2,50 

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

3,50 2,25 

Obszar 5: Współpraca samorządu i organizacji przy wdrażaniu polityk 
publicznych 

4,00 4,00 

Obszar 6: Uczestnictwo organizacji w ocenie realizacji polityk  
i programów 

1,50 1,50 

Średnia ocena dla Płaszczyzny I: 3,17 2,62 

Płaszczyzna II: Współpraca samorządu z organizacjami w zakresie 
realizacji zadań publicznych 

Rok 
2018 

Rok 
2020 

Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form 
finansowych 

3,25 4,00 

Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form 
niefinansowych 

4,50 4,50 

Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych 3,00 3,75 

Średnia ocena dla Płaszczyzny II: 3,58 4,08 

Płaszczyzna III: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do 
społecznej aktywności 

Rok 
2018 

Rok 
2020 

Obszar 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji 
pozarządowych 

3,75 4,75 

Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora pozarządowego 4,00 4,00 

Obszar 3: Partnerstwo lokalne 1,00 1,00 

Średnia ocena dla Płaszczyzny III 2,92 3,25 

SUMARYCZNA OCENA WSPÓŁPRACY W DANYM ROKU: 3.22 3,32 
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CZĘŚĆ III 
 

Rekomendacje 
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Najważniejsze rekomendacje do dalszej 
współpracy Samorządu Województwa  
i organizacji pozarządowych 

 

Poniższe rekomendacje powstały w toku prac Zespołu ds. LIJW 
2020 dokonującego oceny jakości współpracy Samorządu 
Województwa Zachodniopomorskiego i organizacji pozarządowych. 
Lista obejmuje 7 najważniejszych w opinii Zespołu pomysłów na 
usprawnienie wzajemnych relacji.  

Kolejność rekomendacji wynika z liczby uzyskanych punktów 
podczas indywidualnego zgłaszania rekomendacji przez członków  
/ członkinie Zespołu. Rekomendacje mogły pochodzić z: 
 zestawienia propozycji zebranych podczas badań ankietowych (ich 

lista znajduje się na stronach 56-59 niniejszego Raportu); 
 wniosków i opinii pojawiających się podczas spotkania Zespołu  

ds. LIJW 2020; 
 własnych obserwacji i wniosków członków/członkiń Zespołu. 

Pełna lista rekomendacji Zespołu zamieszczona jest w załączniku 
do niniejszego raportu na str. 60. 

 
Zestawienie najważniejszych rekomendacji: 
 

1. Ujednolicenie w ramach komórek organizacyjnych Urzędu 
Marszałkowskiego procedur dotyczących ogłaszania, prowadzenia  
i rozstrzygania otwartych konkursów ofert. 
 

2. Prowadzenie lub wspieranie działań nakierowanych na integrację 
sektora pozarządowego (np. festiwal, piknik organizacji) oraz 
wsparcie ich codziennej działalności (np. funkcjonowanie 
centrum/centrów organizacji pozarządowych). 

 
3. Wprowadzenie dodatkowych kryteriów (wraz z wagą punktową)  

w procesie oceny ofert w otwartych konkursach ofert (rozwiązanie 
stałe lub pilotażowo). Przyznawanie dodatkowych punktów za oferty 
składane   w   partnerstwie  /  oferty   wspólne   oraz   za   aktywność  
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organizacji w wydarzeniach związanych z budowaniem relacji 
międzysektorowych (np.: procesy konsultacyjne, tworzenie  
w Urzędzie Marszałkowskim projektów nowych rozwiązań). 

 
4. Zwiększenie liczby wspólnych spotkań (z udziałem przedstawicieli 

władz Województwa oraz organizacji) dotyczących planowania 
zasad wzajemnej współpracy i wyznaczania kierunków jej rozwoju. 

 
5. Stworzenie miejsca (np.: zakładka na stronie WWW Urzędu / profil na 

FB Województwa) zawierającego z jednej strony bieżące ważne 
informacje z zakresu współpracy Samorządu Województwa  
i organizacji (np.: ogłoszenia o poszukiwaniu partnera do projektu, 
ciekawe pomysły na współpracę), a z drugiej – jako platforma 
wymiany doświadczeń. 

 
6. Wprowadzenie mechanizmu wolontariatu pracowniczego dla 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego. 
 
7. Umożliwienie szerszego udziału organizacji i zespołów działających 

przy Urzędzie Marszałkowskim (przy jednoczesnym zwiększeniu  
z ich strony poziomu zaangażowania) w procesach tworzenia 
projektów nowych rozwiązań, strategii i programów.  
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CZĘŚĆ IV 
 

Załączniki 
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Zestawienie załączników 
 

1. Wzory ankiet wykorzystanych w badaniu 
2. Najważniejsze dane o organizacjach biorących udział w badaniu 
3. Zestawienie mocnych i słabych stron współpracy zebranych w badaniu 

ankietowym 
4. Zestawienie propozycji zmian we wzajemnych relacjach zgłoszonych  

w badaniu ankietowym 
5. Zestawienie rekomendacji do dalszej współpracy stworzonych przez 

członków / członkinie Zespołu ds. LIJW 2020 
 
 

 

Wzory ankiet wykorzystanych w badaniu 
 

 
W fazie badań ilościowych wykorzystywano dwa główne wzory ankiet: 

jedna wypełniana była przez organizacje pozarządowe, druga – przez stronę 
samorządową.  

W ramach „strony samorządowej” ankietę wypełniali: 
 członkowie / członkinie Zarządu Województwa, 
 członkowie / członkinie zespołów doradczych i konsultacyjnych Marszałka 

Województwa: Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego, Regionalna Rada ds. Rodziny, Regionalna Rada ds. Seniorów, 
Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego 

 Radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,  
 przedstawiciele wydziałów i komórek organizacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego. 
 
 

Ankieta dla organizacji pozarządowych 
 

Ocena ogólna jakości współpracy 

Czy w 2019 roku Pana(-i) organizacja współpracowała z Samorządem Województwa 
Zachodniopomorskiego (Urząd Marszałkowski, Wydziały Urzędu, Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej)?  
np. realizacja zadania, dotacja, użyczenie sali, patronat, udział w konsultacjach, 
spotkaniach, współpraca z jednostkami, otrzymywanie newslettera 
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 Tak  

 Nie (przejdź do rozdziału "Samorząd jako partner organizacji pozarządowych")  
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W jakich obszarach Pana(-i) organizacja współpracowała z Samorządem Województwa  
w 2019 r.?  
Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi. 

 Przy tworzeniu nowych rozwiązań prawnych, programów lub strategii (np. 
udział w konsultacjach)  

 Przy realizacji zadań publicznych (np. dotacja od samorządu)  

 Korzystając ze wsparcia niefinansowego samorządu (np. szkolenia, 
udostępnianie pomieszczeń, patronaty)  

 

 
Jak Pan(-i) ocenia intensywność współpracy swojej organizacji z Samorządem 
Województwa w 2019 r.?  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 Bardzo duża  

 Duża  

 Średnia  

 Mała  

 Bardzo mała / brak  

 
Jak ogólnie ocenia Pan(-i) jakość współpracy swojej organizacji z Samorządem 
Województwa w 2019 r.?  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 Bardzo dobrze  

 Dobrze  

 Ani dobrze, ani źle  

 Źle  

 Bardzo źle  

 
Jakie elementy w relacjach swojej organizacji z Samorządem Województwa uważa  
Pan(-i) za:   (a) największą zaletę / mocną stronę;    (b) największą wadę / problem?  
Prosimy wskazać maksymalnie 2 zalety i 2 wady obecnie działającego systemu. 
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Jak Pan(-i) ocenia wpływ dotychczasowej współpracy z Samorządem Województwa na 
rozwój swojej organizacji?  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 Bardzo dobrze  

 Dobrze  

 Ani dobrze, ani źle  

 Źle  

 Bardzo źle  
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Samorząd jako partner organizacji pozarządowych 

Jak ocenia Pan(-i) aktywność Samorządu Województwa w sferze aktywizacji społecznej 
mieszkańców naszego województwa?  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 Bardzo dobrze  

 Dobrze  

 Ani dobrze, ani źle  

 Źle  

 Bardzo źle  

 

Jak ocenia Pan(-i) podejście przedstawicieli Województwa do współpracy  
z organizacjami pozarządowymi?  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w rzędzie. 
 

 Bardzo 
dobrze Dobrze Ani dobrze,  

ani źle Źle Bardzo 
źle 

Wolę współdziałania przy realizacji 
zadań publicznych      

Poszanowanie zasady partnerstwa      

Stosowanie jawnych i przejrzystych 
procedur decyzyjnych      

 
Jak Pan(-i) ocenia sposób, w jaki Samorząd Województwa...  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w rzędzie. 
 

 Bardzo 
dobrze Dobrze 

Ani 
dobrze, 
ani źle 

Źle Bardzo 
źle 

Włącza organizacje w diagnozowanie 
problemów i potrzeb mieszkańców?      

Informuje organizacje o swoich 
planach i działaniach?      

Współpracuje z organizacjami przy 
tworzeniu prawa, programów i 
strategii? 

     

Zleca organizacjom realizację zadań 
publicznych?      

Współpracuje z organizacjami  
w sposób pozafinansowy?      

Wspiera organizacje w systematyczny 
sposób – tworząc dla nich różnego 
rodzaju stabilne rozwiązania? 

     

Wspiera integrację środowisk 
pozarządowych na swoim terenie?      
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Prosimy zaproponować jedną, konkretną rzecz, którą powinny zrobić władze 
Województwa, aby znacząco poprawić jakość i użyteczność współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.  
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Organizacje pozarządowe jako partner samorządu  

Jak ocenia Pan(-i) poziom aktywności społecznej mieszkańców woj. 
zachodniopomorskiego? (w tym liczbę i aktywność działających w województwie 
organizacji pozarządowych) 
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 Bardzo dobrze  

 Dobrze  

 Ani dobrze, ani źle  

 Źle  

 Bardzo źle  

 

Znając lokalne środowisko, jak ocenia Pan(-i) podejście organizacji do współpracy  
z Samorządem Województwa i innymi partnerami?  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w rzędzie, przy użyciu „x”. 
 

 Bardzo 
dobrze Dobrze Ani dobrze, 

ani źle Źle Bardzo 
źle 

Wolę współdziałania przy 
rozwiązywaniu lokalnych problemów      

Stosowanie zasady partnerstwa  
w relacjach z innymi podmiotami      

Jawność i przejrzystość w działaniu      

 
 
Jak Pan(-i) ocenia sposób, w jaki znane Panu(-i) organizacje pozarządowe…  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 
 

 Bardzo 
dobrze Dobrze Ani dobrze, 

ani źle Źle Bardzo 
źle 

Diagnozują problemy i potrzeby 
odbiorców swoich działań?      

Informują samorząd i inne organizacje  
o swoich planach i działaniach?      

Angażują się w tworzenie nowego 
prawa, programów i strategii?      

Współpracują z Samorządem 
Województwa podczas realizacji przez 
nie zadań publicznych? 
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 Bardzo 
dobrze Dobrze Ani dobrze, 

ani źle Źle Bardzo 
źle 

Współpracują z Samorządem 
Województwa w sposób 
niefinansowy? 

     

Działają na rzecz integracji środowiska 
pozarządowego?      

 
Miejsce na Pana(-i) uwagi, sugestie, wskazówki dotyczące współpracy: 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Informacje o organizacji: 

Data powstania: ………………………………… 
 
Nazwa gminy, w której organizacja ma siedzibę: ……………………………………………… 
 
Siedziba organizacji: 
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 gmina wiejska  

 gmina wiejsko-miejska i miejska  

 miasto na prawach powiatu  

Branża, w której działa organizacja: 
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 sport  

 pomoc społeczna  

 kultura  

 rozwój lokalny  

 turystyka, rekreacja, biznes  

 edukacja i wychowanie  

 Inna, jaka?: …………………………………………………………………………………………………………… 

Budżet organizacji w roku 2017: 
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 do 10.000 zł  

 10.001 - 100.000zł  

 100.001 - 1.000.000 zł  

 powyżej 1.000.000 zł  
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Ankieta dla strony samorządowej 
 
 

Samorząd jako partner organizacji pozarządowych 

Jak ocenia Pan(-i) aktywność Samorządu Województwa w sferze aktywizacji społecznej 
mieszkańców naszego województwa?  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 Bardzo dobrze  

 Dobrze  

 Ani dobrze, ani źle  

 Źle  

 Bardzo źle  

Jak ocenia Pan(-i) podejście przedstawicieli Województwa do współpracy  
z organizacjami pozarządowymi?  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w rzędzie. 
 

 Bardzo 
dobrze Dobrze Ani dobrze, 

ani źle Źle Bardzo 
źle 

Wolę współdziałania przy realizacji 
zadań publicznych      

Poszanowanie zasady partnerstwa      

Stosowanie jawnych i przejrzystych 
procedur decyzyjnych      

 
Jak Pan(-i) ocenia sposób, w jaki Samorząd Województwa...  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w rzędzie. 
 

 Bardzo 
dobrze Dobrze Ani dobrze, 

ani źle Źle Bardzo 
źle 

Włącza organizacje w diagnozowanie 
problemów i potrzeb mieszkańców?      

Informuje organizacje o swoich planach  
i działaniach?      

Współpracuje z organizacjami przy 
tworzeniu prawa, programów  
i strategii? 

     

Zleca organizacjom realizację zadań 
publicznych?      

Współpracuje z organizacjami  
w sposób pozafinansowy?      

Wspiera organizacje w systematyczny 
sposób – tworząc dla nich różnego 
rodzaju stabilne rozwiązania? 

     

Wspiera integrację środowisk 
pozarządowych na swoim terenie?      



48 | S t r o n a  
 

Prosimy zaproponować jedną, konkretną rzecz, którą powinny zrobić władze 
Województwa, aby znacząco poprawić jakość i użyteczność współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.  
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Organizacje pozarządowe jako partner samorządu  

Jak ocenia Pan(-i) poziom aktywności społecznej mieszkańców woj. 
zachodniopomorskiego? (w tym liczbę i aktywność działających w województwie 
organizacji pozarządowych) 
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 Bardzo dobrze  

 Dobrze  

 Ani dobrze, ani źle  

 Źle  

 Bardzo źle  

 

Znając lokalne środowisko, jak ocenia Pan(-i) podejście organizacji do współpracy  
z Samorządem Województwa i innymi partnerami?  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w rzędzie, przy użyciu „x”. 
 

 Bardzo 
dobrze Dobrze Ani dobrze, 

ani źle Źle Bardzo 
źle 

Wolę współdziałania przy 
rozwiązywaniu lokalnych problemów      

Stosowanie zasady partnerstwa  
w relacjach z innymi podmiotami      

Jawność i przejrzystość w działaniu      

 
 
Jak Pan(-i) ocenia sposób, w jaki znane Panu(-i) organizacje pozarządowe…  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 
 

 Bardzo 
dobrze Dobrze Ani dobrze, 

ani źle Źle Bardzo 
źle 

Diagnozują problemy i potrzeby 
odbiorców swoich działań?      

Informują samorząd i inne organizacje  
o swoich planach i działaniach?      

Angażują się w tworzenie nowego 
prawa, programów i strategii?      

Współpracują z Samorządem 
Województwa podczas realizacji przez 
nie zadań publicznych? 
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 Bardzo 
dobrze Dobrze Ani dobrze, 

ani źle Źle Bardzo 
źle 

Współpracują z Samorządem 
Województwa w sposób 
niefinansowy? 

     

Działają na rzecz integracji środowiska 
pozarządowego?      

 
 
Jakie elementy w relacjach Samorządu Województwa i organizacji pozarządowych 
uważa Pan(-i) za:    (a) największą zaletę / mocną stronę;    (b) największą wadę / problem?  
Prosimy wskazać maksymalnie 2 zalety i 2 wady obecnie działającego systemu. 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Czy widzi Pan(-i) potrzebę większego włączania przez Samorząd Województwa 
lokalnych organizacji pozarządowych w proces stanowienia polityk publicznych 
(tworzenie prawa, programów i strategii)?  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 Zdecydowanie tak  

 Raczej tak  

 Ani tak, ani nie  

 Nie  

 Zdecydowanie nie 

 
Czy widzi Pan(-i) potrzebę zwiększenia środków finansowych przeznaczanych na 
współpracę Województwa z organizacjami pozarządowymi (zlecanie zadań publicznych, 
wsparcie finansowe organizacji)?  
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 Zdecydowanie tak  

 Raczej tak  

 Ani tak, ani nie  

 Nie  

 Zdecydowanie nie 

 
 Miejsce na Pana(-i) uwagi, sugestie, wskazówki dotyczące współpracy: 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Najważniejsze dane o organizacjach biorących 
udział w badaniu 

 
 

I. 
64%  podmiotów współpracowało z Samorządem Województwa 
Zachodniopomorskiego (Wydziały Urzędu Marszałkowskiego, np.: Gabinet 
Marszałka, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wydział Współpracy 
Społecznej)  // w roku 2017 – 69%// 
36%   organizacji nie współpracowało z Samorządem Województwa  
//31%// 
 
II. 
Ogólna ocena jakości współpracy organizacji z Samorządem 
Województwa w 2019 r.: 
74%     ocena bardzo dobra i dobra  //71%// 

21%     ocena neutralna (ani dobrze, ani źle)  //20%// 
5%      ocena zła i bardzo zła  //9%// 
 
III. 
Ocena wpływu dotychczasowej współpracy z Samorządem Województwa 
na rozwój organizacji (dotyczy tych podmiotów, które zadeklarowały 
współpracę): 
69%     ocena bardzo dobra i dobra  //68%// 
                 26%   ocena neutralna (ani dobrze, ani źle)  //19%// 
5%     ocena zła i bardzo zła  //13%// 
 
IV. 
36%     organizacji ma swoją siedzibę na terenie miast na prawach powiatu  
//53%// 

       47%    posiada siedzibę na terenie gmin miejsko-wiejskich  
i miejskich  //35%// 
17%      podmiotów ma siedzibę na terenie gmin wiejskich  //12%// 
 
V. 
Wielkość budżetu organizacji w roku 2019: 
37%    poniżej 10 000 zł  //28%// 

47%    między 10 001 a 100 000 zł  //47%// 
13%    między 100 001 a 1 000 000 zł  //14%// 

3%  powyżej 1 000 000 zł  //11%// 
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Zestawienie mocnych i słabych stron 
współpracy zebranych w badaniu ankietowym 

 
 
Poniższe zestawienia obejmują odpowiedzi udzielane w badaniu 
ankietowym. Usunięto i poprawiono pomyłki i błędy pisarskie, usunięto 
powtarzające się odpowiedzi. Kolejność opinii jest przypadkowa. 
 
 

Organizacje pozarządowe 
 
Mocne strony: 
 otwartość; 
 kontakt; 
 współpraca; 
 aktywność; 
 rzetelność; 
 kreatywność; 
 profesjonalizm i wizja; 
 dostępność; 
 fachowość; 
 życzliwość; 
 pomocni urzędnicy; 
 kompetentni urzędnicy;  
 bezpośredni kontakt, dialog; 
 wsparcie merytoryczne; 
 elastyczność, słuchanie zgłaszanych uwag; 
 korzystanie z platformy Witkac do składania i rozliczania ofert; 
 dostępność do informacji i ich przepływ; 
 newsletter z aktualnymi informacjami dla organizacji; 
 możliwość otrzymania dotacji, wsparcie finansowe; 
 czytelne wnioski do programu Społecznik; 
 relacje międzyludzkie; 
 szkolenia; 
 doradztwo; 
 spotkania; 
 konsultacje; 
 funkcjonowanie Programu Społecznik; 
 elastyczność w finansowaniu organizacji – dofinansowywane różne 

obszary tematyczne; 
 jasne kryteria naboru i wyników; 
 uproszczenie procedur; 
 zrozumienie potrzeb organizacji; 
 prosty proces otrzymania dotacji; 
 łatwość wydatkowania środków; 
 przejrzystość zasad; 
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 coroczne zwiększanie środków finansowych Programu Społecznik; 
 szybka reakcja na skierowane pytania/prośby; 
 projekty, dzięki którym jest możliwość wystąpienia z inicjatywami 

związanymi z historią i tradycją;  
 przejrzystość decyzji;  
 wszechstronność relacji Samorządu z organizacjami (różne wydziały, 

różni Marszałkowie (Pan Geblewicz, Pan Kustosz), różne narzędzia - 
konkursy, Społecznik, Gale, wkłady własne i in.); 

 partnerska współpraca; 
 jasność w artykulacji przekazywanego zadania; 
 obustronne zrozumienie; 
 innowacyjne ciekawe narzędzia: gale z koncertami, Program Społecznik, 

Newsletter WZP, Konkurs Lider NGO; 
 bezpłatne udostępnianie lokali; 
 wspólnie dostrzegany potencjał i możliwe kierunki rozwoju; 
 ciekawy wybór projektów i inicjatyw oddolnych; 
 konsultacja telefoniczna. 

 
Słabe strony: 
 małe środki finansowe, dotacje, granty; 
 formalności, biurokracja; 
 skomplikowany sposób rozliczania dotacji; 
 dokumentacja przy sprawozdaniach (kserowanie dużej ilości 

dokumentów); 
 za długie terminy podejmowania decyzji, brak korelacji z rozpoczęciem  

i zakończeniem roku budżetowego – opóźnienia w rozpoczynaniu 
realizacji projektu; 

 konieczność wnoszenia wkładu własnego finansowego do dotacji; 
 ponadprzeciętna drobiazgowość przy rozliczaniu dotacji (dużo większa 

niż przy dużych dotacjach z ministerstw i innych samorządów); 
 limity wydatków na pensje; 
 brak finansowania projektowego; 
 brak środków przeznaczanych na cele społeczne i kulturalne; 
 duże różnice w interpretacji procedur konkursowych przez różne 

wydziały urzędu; 
 uniemożliwione złożenie sprawozdania w terminie i brak innego 

rozwiązania w przypadku zgłoszonej awarii; 
 wprowadzenie systemu elektronicznego wypełniania wniosków bez 

uprzedniego przeszkolenia zainteresowanych (co naprawiono w 2020 r.); 
 nieuwzględnianie, brak marginesu na to, że zaprojektowane działanie 

społeczne to "żywy organizm" wymagający adekwatnego reagowania na 
sytuację w danym obszarze społecznym; 

 trudno ustalić osobę odpowiedzialną, powielanie pytania do kilku osób; 
 za dużo decydentów i instytucji zajmujących się dysponowaniem 

pomocy szczególnie dla stowarzyszeń zajmujących się systematycznym 
działaniami sportowymi; 

 ograniczony podział środków; 
 nieadekwatne wsparcie do wymagań; 
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 długość oczekiwania na podpisanie dokumentów; 
 odrzucanie ofert organizacji działających przy kościele; 
 mylne wyobrażenie pracowników samorządu, że upływ czasu nie ma 

znaczenia w działaniu organizacji chcącej korzystać z dotacji i to, o co 
wnioskują organizacje można zrealizować w następnych latach; 

 oprogramowanie Witkac; 
 za dużo środków przeznaczanych na sport; 
 zbyt mała diagnoza potrzeb i dostosowanie programów do nich; 
 bariery "peryferii województwa"; 
 brak wiedzy merytorycznej na temat specyfiki i zasad funkcjonowania 

organizacji u niektórych urzędników; 
 utrudniony kontakt lub jego brak; 
 odległość do Szczecina (utrudniony dojazd na gale, szkolenia, kontakt 

osobisty); 
 brak/mało informacji; 
 za mało informacji, które docierają do JST i organizacji o możliwych 

formach współpracy, nie tylko o dotacjach ale i spotkaniach, 
konsultacjach, szkoleniach, brak dobrze działającego systemu informacji 
i brak kontaktów; 

 nieobecność przedstawicieli samorządu na ważnych wydarzeniach 
lokalnych, miejscowych; 

 mała częstotliwość Newsletterów, czasem nie dochodzą; 
 biurokratyczne podejście do petenta ze strony niektórych urzędników; 
 poczucie wykluczenia, partykularne interesy samorządu; 
 brak spójnych działań – często są one dublowane; 
 brak wsparcia (w tym mała liczba projektów) dla początkujących 

organizacji; 
 brak kompetencji urzędników; 
 dyskryminacja osób starszych przy zadaniu publicznym Społecznik II filar. 

Głosowanie internetowe uwarunkowane posiadaniem e-maila, niewielu 
seniorów dysponuje pocztą elektroniczną w związku z czym są 
uzależnieni od osób młodszych; 

 nonszalancja i niechęć; 
 brak chęci i zainteresowania współpracą ze strony samorządu; 
 brak wymiany informacji; 
 brak zainteresowania dla spraw Weteranów Działań poza Granicami 

Państwa; 
 brak projektów dla rodzin osób chorujących psychicznie lub wspólnych 

dla chorych i rodzin. 
 
 

 

Zespoły doradcze i konsultacyjne 
 

Mocne strony: 
 znajomość problemów; 
 różnorodność i elastyczność obszarów działania; 
 informacja o innowacjach i konkursach; 
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 pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej są osobami 
bardzo otwartymi na wszelkie problemy z jakimi spotykają się 
organizacje pozarządowe z terenu województwa; 

 informują organizacje o swoich planach i działaniach, działają na rzecz 
integracji środowiska pozarządowego; 

 łatwość dostępu, współdziałanie w podejmowaniu i organizowaniu 
działań; 

 super ludzie, profesjonalna pomoc dla organizacji z ramienia Samorządu 
(ludzie – społecznicy); 

 działania na rzecz integracji środowiska pozarządowego; 
 istnienie platformy do przekazywania informacji, w postaci 

przedstawicielstw tych organizacji przy Samorządzie Województwa; 
 elastyczność na nowe rozwiązania; 
 organizacje angażują się w tworzenie nowego prawa, programów  

i strategii; 
 współpracują z samorządem podczas realizacji zadań publicznych; 
 duża sprawność Wydziału Współpracy Społecznej w animowaniu 

wzajemnych relacji; 
 otwartość na nowe rozwiązania; 
 różnorodność działań. 

 
Słabe strony: 
 kalkowanie wniosków, rywalizacja pomiędzy organizacjami; 
 zbyt biurokratyczne procedury uzyskiwania wszelkich dotacji i grantów; 
 słabość zasobów ludzkich, materialnych, słaba sprawność organizacyjna 

podmiotów III sektora; 
 to, że w działania są zaangażowani praktycznie jedynie urzędnicy 

Samorządu a bardzo mało spotkań z przedstawicielami samorządowymi 
w terenie; 

 coś się popsuło w dotacjach; 
 brak dyskusji o szerszej strategii współpracy (podejmowanie samych 

doraźnych działań); 
 niektóre konkursy organizowane pod konkretny podmiot (np. na 

operatora programu Społecznik); 
 niejednorodne zasady zlecania zadań publicznych. 

 

 

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
 
Mocne strony: 
 – 
 
Słabe strony: 
 – 
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Radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
 

Mocne strony: 
 aktywność organizacji w docieraniu do społeczności lokalnych, trafiają  

w potrzeby lokalnych społeczności;  
 środki finansowe pozyskiwane dla III sektora; 
 ciągła aktywność podejmowana przez organizacje pozarządowe  

w zakresie realizowania zadań Samorządu Województwa; 
 bezpośredniość, współpraca, programy. 

 
Słabe strony: 
 trudności w rozliczaniu zadań, brak informacji o zmianach  

w realizowanych zadaniach; 
 za mała ilość środków; 
 niewystarczające środki finansowe przeznaczane na realizację bardzo 

dobrych pomysłów. 
 
 

Wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego 
 

Mocne strony: 
 dostępność programu dającego możliwość realizacji małych działań 

(Społecznik); 
 funkcjonowanie generatora Witkac; 
 aktywne funkcjonowanie Zachodniopomorskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego oraz realizowanie przez Marszałka zgłaszanych 
przez tę Radę różnego rodzaju inicjatyw; 

 po jednej i drugiej stronie są ludzie chętni do dialogu; 
 coraz częściej pojawia się współpraca pozafinansowa; 
 realizacja zadań publicznych, chęć wspólnego rozwiązywania lokalnych 

problemów; 
 istnienie programu określającego strategię współpracy. 

 
Słabe strony: 
 postrzeganie przez organizacje współpracy przez pryzmat finansowy  

i słaba współpraca pozafinansowa; 
 mało jest organizacji na zaawansowanym etapie rozwoju, co skutkuje 

nieumiejętnością ubiegania się o środki, czy też niemożliwością realizacji 
niektórych zadań mimo dużego potencjału; 

 bierność wielu organizacji pozarządowych w terenie;   
 skomplikowane procedury składania ofert i ich  rozliczania; 
 organizacje nie są zainteresowane udziałem w różnego rodzaju 

spotkaniach, podczas których tworzone są programy, z których później 
wynikają konkretne działania; 

 organizacje nie chcą ze sobą współpracować. 
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Zestawienie propozycji zmian we wzajemnych 
relacjach zgłoszonych w badaniu ankietowym 

 
 

Poniższe zestawienia obejmują odpowiedzi udzielane w badaniu 
ankietowym. Usunięto i poprawiono pomyłki i błędy pisarskie, usunięto 
powtarzające się odpowiedzi. Propozycje zostały pogrupowane według 
obszaru tematycznego, którego dotyczą (wymiana informacji, konkursy ofert 
itp.). Kolejność opinii jest przypadkowa. 
 

 

Organizacje pozarządowe 

 zwiększyć ilość szkoleń, spotkań bezpośrednich i innych form 
działań/współpracy dla organizacji z całego województwa nie 
ograniczając ich do Szczecina i Koszalina; 

 zwiększyć liczbę spotkań w celu wymiany informacji, Forum Organizacji 
Pozarządowych, Senioralnych, itp., przesyłać organizacjom ulotki, 
materiały, e-maile; 

 przesyłać informacje o możliwości współpracy i planach samorządu  
w sferze dotyczącej III sektora na email organizacji; 

 stworzyć jedną wspólną platformę informacyjną; 
 zwiększyć liczbę informacji w mediach, organizować kampanie 

informacyjne, zwiększyć promocję organizacji; 
 zwiększyć aktywność w informowaniu o planowanych działaniach tak, aby 

dotarła do większej ilości odbiorców; 
 zwiększyć zasięg internetowy np. przez FB; 
 usprawnić proces informacji, stworzyć dedykowaną ścieżkę przepływu 

informacji poprzez JST i organizacje; 
 zwiększyć przejrzystość strony www Urzędu Marszałkowskiego; 
 uruchomić infolinię informacyjną; 
 uprościć procedury wnioskowania i sprawozdawczości; 
 zwiększyć czytelność zasad dotyczących przekazywania dotacji; 
 wspierać małe organizacje, aby mogły dorównać większym podmiotom; 
 zrezygnować z konieczności wnoszenia przez organizacje wkładów 

finansowych przy realizacji zadań publicznych; 
 zwiększyć środki finansowe w ramach Programu Społecznik, aby większa 

ilość wniosków mogła otrzymywać dofinansowanie; 
 mniej środków na Program Społecznik, więcej na inicjatywy organizacji w 

konkursach; 
 zwiększyć poziom środków na działania wzmacniające potencjał 

organizacyjny starych organizacji (brak możliwości dofinansowania 
zakupu sprzętu i wyposażenia tak jak dla młodych organizacji) 

 sprawiedliwie dystrybuować dostępne środki finansowe na wsparcie 
działań realizowanych przez organizacje; 

 więcej środków na działania organizacji pozarządowych – poza sportem; 



57 | S t r o n a  
 

 zwiększyć ilość środków przeznaczonych na organizacje działające 
ponadlokalnie (na obszarze kilku powiatów), ale nie tylko w okolicach 
Szczecina i Koszalina ale na całym obszarze województwa; 

 powiązać przekazywanie środków ze skalą działania organizacji (nie 
dawać środków na działania lokalne); 

 zwiększyć nakłady finansowe ze względu na wzrost kosztów towarów  
i usług; 

 kontynuować programy, np. Społecznik – ogłaszanie konkursów ofert  
w kolejnych dziedzinach działalności organizacji; 

 kierować więcej projektów do mniejszych organizacji; 
 rozpatrywać więcej wniosków, ponieważ w większości są one 

przygotowywane dla mieszkańców danego regionu; 
 skupić się na organizacjach prowadzących systematyczną i celową 

działalność w zakresie kultury fizycznej i pomocy społecznej; 
 stworzyć fundusz pożyczkowy dla organizacji; 
 uruchomić system wsparcia zawierający finansowanie mniejszych 

inwestycji, usług księgowych i prawnych dla organizacji, nie tylko tych, 
które muszą prowadzić działalność gospodarczą; 

 stworzyć takie ramy organizacyjne czy prawne by organizacje 
pozarządowe wyłącznie zgłaszały pomysły, potrzeby i oczekiwania do 
samorządu. Natomiast powołane ciało społeczne, a nie urzędnicy 
ocenialiby te projekty i po ich akceptacji przekazywali branżystom 
zatrudnionym przez samorząd do formalnego opracowania pod kątem 
prawnym, organizacyjnym i finansowym itp.; 

 utworzyć Stały Program Rozwoju na zasadzie kontraktowym (nie chodzi o 
projekty, ale o stałe i zdiagnozowane rozwiązanie) dla „Liderów”, 
„Animatorów”, „Edukatorów” czy „Artystów”, którzy od wielu lat wyróżniają 
się i działają na dobrym, czy bardzo dobrym poziomie i współtworzą  
w swoich przestrzeniach wartość dodatnią dla regionu, czy województwa, 
a nie są przy tym zależni od władz rządowych, czy samorządowych 
(finansowo, politycznie, czy uznaniowo); 

 zmniejszyć biurokrację;  
 zwiększyć czytelności druków konkursowych; 
 konsultować plany z organizacjami przed podjęciem decyzji; 
 prowadzić diagnozę potrzeb organizacji; 
 stworzyć spójny system współpracy w sferze programowej, planowania 

szkoleń, warsztatów; 
 uwzględniać w programowaniu działań sugestie organizacji zajmujących 

się danym obszarem. Planować długofalowo umożliwiając należyte 
działania w konkretnych obszarach społecznych; 

 powoływać grupy składające się z przedstawicieli samorządu i organizacji 
do dyskusji nad współpracą, budowanie wspólnej płaszczyzny 
porozumienia; 

 podpowiadać jakich działań oczekują władze Województwa tak aby 
organizacje mogły je dla pożytku wspólnego realizować; 

 więcej rozmawiać z przedstawicielami organizacji o planach rozwoju 
województwa i o kierunkach rozwoju współpracy; 

 utworzyć Centrum Organizacji Pozarządowych; 
 zapewnić pomoc w pisaniu projektów; 
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 zwiększyć ilość szkoleń z zakresu pisania i rozliczania dotacji z określeniem 
 przejrzystości zapisów w regulaminach; 
 nie skupiać się jedynie na szkoleniach członków organizacji; 
 przy spotkaniach, szkoleniach stacjonarnych organizować sesje online dla 

tych których odstrasza dojazd do Szczecina – niekiedy czas podróży (do/z) 
jest dłuższy od zaproponowanej formy spotkania; 

 organizować spotkania dla organizacji zajmujących się danym działem 
tematycznym, w celu integracji, wymiany doświadczeń w obrębie 
specyfiki danego obszaru działań; 

 zorganizować duży Kongres dla organizacji oraz młodzieży, aby 
organizacje pozarządowe wymieniły doświadczenia, a młodzież mogła 
zaczerpnąć od nich wzorów/pomysłów; 

 zorganizować spotkanie – coś w rodzaju targów. gdzie każdy mógłby 
zaprezentować swoje działania; 

 zadbać o rozwój liderów; 
 zwiększyć obecność Samorządu Województwa w terenie, rozmawiać  

w miejscu działania organizacji o jej pracy, trudnościach, problemach, 
sukcesach; 

 utrzymać dotychczasowe zaangażowanie we współpracę z organizacjami; 
 utworzyć system wsparcia dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin 

(mieszkania chronione dla kobiet, mieszkania treningowe, większe 
wsparcie dla spółdzielni socjalnych), większe zainteresowanie 
organizacjami działającymi na rzecz problemów psychicznych 
mieszkańców i pacjentów z mniejszych miejscowości niż Szczecin; 

 koordynować procesy powstawiania i współdziałania z radami działalności 
pożytku publicznego na terenie wszystkich samorządów; 

 stworzyć stabilne rozwiązania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 ogłaszać konkursy związane z działalnością edukacyjną, aby organizacje 

miały możliwość prowadzenia swojej działalności; 
 zwiększyć poziom dotacji na działania kulturalne; 
 zwiększyć zainteresowanie Samorządu województwa obszarem zagrożeń 

i bezpieczeństwa społeczności lokalnych nie tylko w odniesieniu do 
Ochotniczych Straży Pożarnych, pod które są formułowane zadania, ale 
również w stosunku do innych organizacji pozarządowych, które w swojej 
misji zajmują się tą tematyką; 

 współtworzyć wydarzenia; 
 zwiększyć efektywność działań różnych rad i zespołów doradczych 

działających przy Urzędzie Marszałkowskim; 
 traktować organizacje jako partnerów; 
 nie faworyzować organizacji; 
 pomagać, nie przeszkadzać; 
 więcej zasady pomocniczości przy zlecaniu zadań. 

 
Zespoły doradcze i konsultacyjne 
 

 propagować wśród samorządów z terenu województwa ideę stosowania 
klauzuli społecznej dla podmiotów ze sfery ekonomii społecznej; 
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 zwiększyć jawność, prowadzić konsultacje i nie korzystać z kalki  
w kolejnych latach; 

 utrzymać dotychczasowy poziom aktywności Władz Województwa; 
 wspierać środowiska pozarządowe na swoim terenie; 
 wydawać jeden spójny informator/biuletyn o planowanych działaniach na 

rzecz organizacji, połączony z informatorem o ich dokonaniach; 
 zwiększyć środki finansowe dla organizacji; 
 ujednolicić procedury w otwartych konkursach ofert; 
 uruchomić środki na tworzenie sieci centrów współpracy organizacji, 

powołać pełnomocnika ds. NGO; 
 powołać pełnomocnika aby było spójnie, bo teraz to każdy sobie ustala 

zasady w poszczególnych Wydziałach; 
 umożliwić realizację projektów o dłuższym terminie, pozwalające na 

rozwój organizacji oraz utrzymanie się; z dofinansowaniem kosztów 
pracowniczych. 
 

 

 
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 

 
–  
 
 
 

Radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
 
 bezpośrednio wspierać inicjatywy lokalne; 
 poprawić przepływ informacji i przejrzystości w procedurze konkursowej;  
 zwiększyć środki finansowe dla organizacji pozarządowych. 
 
 
 

Wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego 
 
 spotykać się regularnie na panelach dyskusyjnych (prowadzonych 

metodami aktywnymi) poświęconych poszczególnym zagadnieniom. 
Ważny jest też udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Władz nie 
tylko na zasadzie powitania, ale włączenia się w prace; 

 w okresie epidemii koronawirusa należy wspomóc organizacje; 
 zwiększyć środki w budżecie na dofinansowanie imprez sportowych;  
 umieszczać wszystkich informacji w jednym miejscu; 
 podejmować działania integrujące środowisko organizacji; 
 wpłynąć na uproszczenie przepisów prawnych; 
 zachęcać organizacje do poprawy jakości pracy, sposobu rozliczania 

środków publicznych. 
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Zestawienie rekomendacji do dalszej 
współpracy stworzonych przez Zespół  
ds. LIJW 2020 

 
 

Poniższe rekomendacje powstały w toku prac Zespołu, po zakończeniu 
oceny jakości współpracy wszystkich 12 obszarów współpracy. Każdy/a  
z członków/członkiń Zespołu wskazał/a 5 rekomendacji, przyznając im wagę 
punktową. Przesłane rekomendacje pogrupowano (niektóre z nich dotyczyły 
podobnego zagadnienia) i wybrano 7 z nich jako najważniejsze do wdrożenia 
w okresie najbliższych 18 miesięcy (do końca 2021 roku). Zamieszczono je  
w części III niniejszego raportu (str. 39-40). 

Poniżej znajduje się lista wszystkich rekomendacji powstałych w toku 
prac Zespołu. Kolejność rekomendacji wynika z liczby przyznanych punktów, 
a w ramach tego samego poziomu punktacji kolejność alfabetyczna. 
 

Lista rekomendacji: 
1. Ujednolicenie procedur konkursowych (4 punkty) 
2. Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych oraz ich 

zaangażowania w realizację powierzonych lub wspartych finansowo 
działań, a także poprawa jakości pracy i sposobu wykorzystania oraz 
rozliczania środków publicznych (4) 

3. Dążenie do powołania sieci centrów kompleksowo wspierających 
organizacje pozarządowe na terenie województwa / zwiększenie 
środków na zadanie ,,Centrum Organizacji Pozarządowych”  w celu 
rozszerzenia działań (3) 

4. Opublikowanie informacji o działaniach Samorządu Województwa  
(w formie przystępnej niedługiej publikacji, druk) w celu poprawy 
przejrzystości oraz zrozumiałości jego (struktury) i funkcji; rozesłanie jej 
do wszystkich organizacji z terenu województwa. Informator powinien 
zawierać co najmniej: wskazówki jak korzystać z BIP, jakie informacje 
można tam znaleźć, jak ich szukać; informacje o konkursach (m.in. zasady 
udzielania i rozliczania wsparcia), informacje o opiniowanych 
dokumentach, o wsparciu pozafinansowym, o ciałach doradczych (3) 

5. Organizowanie corocznego „święta organizacji pozarządowych”  
(w różnych miejscach), pokazującego dorobek i siłę organizacji (3) 

6. Podział wśród członków Zarządu Województwa merytorycznej 
odpowiedzialności za obszary współpracy z organizacjami (3) 

7. Promowanie dodatkowymi punktami ofert wspólnych (3) 
8. Ujednolicenie w biurach/wydziałach Urzędu Marszałkowskiego  

procedur w otwartych konkursach ofert (3) 
9. Utrzymanie dotychczasowego zaangażowania we współpracę  

z organizacjami (3) 
10. Utrzymywanie aktywności Samorządu Województwa na 

dotychczasowym bardzo wysokim poziomie (3) 
11. Wprowadzenie mechanizmu wolontariatu pracowniczego: np. jeden / 

dwa dni w roku kalendarzowym pracownicy Urzędu Marszałkowskiego 
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mogą przeznaczyć w ramach godzin pracy na wolontariat w wybranej 
organizacji (godziny przepracowane liczą się jako godziny pracy) (3) 

12. Zwiększenie aktywności i  udziału organizacji w procesie tworzenia 
dokumentów strategicznych województwa (strategii, polityk 
sektorowych itp.), bieżąca współpraca przy tworzeniu tych dokumentów 
z organizacjami, które aktywnie działają w danym obszarze (3)  

13. Dążenie do stworzenia „banku pomysłów i partnerów" do wspólnych, 
celowych i potrzebnych działań (2) 

14. Konieczność zmiany postrzegania współpracy przez organizacje. 
Konieczne jest spojrzenie na współpracę nie tylko przez pryzmat 
finansowy i wzrost współpracy pozafinansowej (2) 

15. Podejmowanie działań skierowanych na wspieranie procesów integracji 
organizacji (organizacja wydarzeń typu festyny, pikniki, spotkania, gale) 
oraz promujących działania organizacji z wykorzystaniem kanałów 
informacyjnych np. Urzędu, biuletynów, itp. (2) 

16. Podjęcie wysiłku działań pilotażowych w obszarach, w których 
współpraca niedomaga, głównie w płaszczyźnie I współpracy (2) 

17. Preferowanie ofert wspólnych w konkursach  –  partnerstw co najmniej 
trzech organizacji lub prowadzenie odrębnych postępowań dla tak 
współdziałających podmiotów (2)  

18. Przyznawanie dodatkowych punktów w konkursach organizacjom 
biorącym czynny udział w konsultacjach, spotkaniach informacyjnych, 
współpracującym przy tworzeniu dokumentów strategicznych (2) 

19. Stworzenie profilu na FB z ważnymi informacjami dla III sektora (2) 
20. Ustalenie dogodnej dla obu stron formy cyklicznych spotkań 

poświęconych wyznaczaniu kierunków współpracy, dzieleniu się 
wzajemnymi oczekiwaniami. Forma ta musi zapewniać zarówno 
efektywność pracy, jak i reprezentatywność obu stron (2) 

21. Wsparcie dla organizacji w okresie epidemii koronawirusa (2) 
22. Wspólne planowanie działań realizowanych przez sektor publiczny  

i pozarządowy, tak aby efekty były rzeczywiście odczuwalne dla 
lokalnego środowiska (2) 

23. Zachęcanie organizacji do poprawy jakości pracy, sposobu rozliczania 
środków publicznych (2)  

24. Zadbanie o rozwój liderów (2) 
25. Zwiększenie liczby spotkań (szkoleniowych, informacyjnych, 

integracyjnych), dotyczących współpracy i wyznaczania jej kierunków, 
dobrych praktyk, wymiany doświadczeń, kontaktów z organizacjami (2) 

26. Zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału zespołów działających 
przy Urzędzie (m.in.: Rada ds. Rodziny, Rada ds. Seniorów, 
Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego), w tym: 
poprawa komunikacji, angażowanie do tworzenia dokumentów 
powstających w Urzędzie Marszałkowskim (2)  

27. Nawiązanie ścisłej współpracy z organizacjami w zakresie 
przeprowadzania badań i diagnostyk dotyczących potrzeb społeczności 
województwa i samych organizacji. W szczególności chodzi o stworzenie 
takich procedur  badań w taki sposób, aby ich wyniki nie były jedynie 
zaleceniem dla tworzenia Programów Rozwojowych, ale podstawą do 
tworzenia Programów (1) 
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28. Ogłaszanie raz, dwa razy do roku konkursu na realizację zadań w ramach 
partnerstw lokalnych przeznaczając na to znaczące środki finansowe (1) 

29. Poprawienie jakości procesów konsultacyjnych (1) 
30. Rozważenie możliwości ujednolicenia zasad finansowania zadań(1) 
31. Rozwinięcie współpracy w zakresie współpracy samorządu przy 

diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań (1)  
32. Sporządzenie i wdrożenie zasad udziału przedstawicieli organizacji 

pozarządowych w badaniu potrzeb, diagnozie oraz ewaluacji, jako 
procesów niezbędnych przy tworzeniu, realizacji i podsumowaniu 
funkcjonowania dokumentów strategicznych w samorządzie (1)  

33. Stworzenie możliwości "szybkiej ścieżki" wprowadzenie możliwości 
interwencyjnego, celowego działania w danym obszarze (1) 

34. Stworzenie warunków do organizacji wydarzenia promującego 
organizacje i ich działania, np. festiwal, piknik (1) 

35. Stworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń, dającej 
wzajemną „rozpoznawalność" dla organizacji pozarządowych i jednostek 
organizacyjnych działających w danym, wspólnym obszarze (1) 

36. Stworzenie zakładki na stronie www o możliwościach/zasadach 
współpracy niefinansowej – m.in. patronaty, dostępne pomieszczenia, 
tworzenie partnerstw projektowych i in. (1) 

37. Traktowanie organizacji jako partnerów (1) 
38. Utrzymanie dotychczasowego zaangażowania we współpracę  

z organizacjami (1) 
39. Uwspólnienie procedur w konkursach, zwłaszcza w zakresie oceny ofert 
40. Wprowadzenie mechanizmów wolontariatu pracowniczego polegające 

na tym, że jeden dzień / dwa dni w roku kalendarzowym pracownicy 
Urzędu Marszałkowskiego mogą przeznaczy w ramach godzin na 
wolontariat w wybranej organizacji (godziny przepracowane liczą się im 
jako godziny pracy) (1) 

41. Wprowadzenie mechanizmu wolontariatu pracowniczego dla 
pracowników Urzędu Marszałkowskiego (1)  

42. Wspieranie małych i nowych organizacji w celu umożliwienia im 
wykorzystania posiadanego potencjału (1) 

43. Zwiększenie ilości szkoleń z zakresu pisania i rozliczania dotacji  
z określeniem przejrzystości zapisów w regulaminach (1) 

44. Zwiększenie liczby spotkań (szkoleniowych, informacyjnych, 
integracyjnych – dotyczących współpracy i wspólnego wyznaczania 
kierunków, potrzeb, możliwości, pokazywanie dobrych praktyk, wymiana 
doświadczeń, kontaktów) władz Województwa z organizacjami (1) 

45. Zwiększenie i ułatwienie dostępności do wiedzy z zakresu zasad i trybów 
udzielania dotacji oraz ich rozliczania wśród organizacji. Zwiększenie 
przez organizacje aktywności w wyszukiwaniu informacji o konkursach  
w województwie i poza nim (1) 

 
 


