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PODSUMOWANIE SPOTKANIA OCENY JAKOŚCI WSPÓŁPRACY  

MIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I URZĘDEM MIASTA KUTNO 

(raport wstępny badania) 

W dniach 29.04.2014 oraz 12.05.2014r zostało przeprowadzone badanie jakości współpracy między 

Kutnowskimi organizacjami pozarządowymi, a administracją publiczną miasta Kutno. Do badania zostało 

użyte narzędzie Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, który 

został opracowany w ramach projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego w ramach 

Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 

Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. „Niezbędnik ma jeden 

podstawowy cel – pomóc przedstawicielom organizacji pozarządowych i administracji samorządowej 

(każdego szczebla) w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy oraz 

sformułowaniu pomysłów, jak te relacje poprawid i spowodowad, żeby współpraca przyczyniała się do 

podniesienia jakości życia mieszkaoców wspólnoty samorządowej.”1 

Badaniu zostały poddane trzy płaszczyzny wymienione w Modelu Współpracy administracji publicznej  

z organizacjami pozarządowymi:  

1. Współpracy organizacji jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych  

w zakresie tworzenia polityk  publicznych, w tym: 

a. Wzajemnego informowania się 

b. Współtworzenia strategii i programów polityk publicznych  

c. Konsultowania projektów aktów prawa lokalnego 

d. Współpracy przy wdrażaniu polityk publicznych 

e. Uczestnictwa organizacji w ocenie wykonania strategii i programów polityk publicznych 

2. Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadao publicznych, 

w tym: 

a. Finansowania działao organizacji związanych z wykonywaniem zadao publicznych 

b. Wykorzystania niefinansowych form wsparcia działao organizacji związanych  

z wykonywaniem zadao publicznych 

c. Tworzenia partnerstw między organizacjami i administracją samorządową 

3. Infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do rozwoju aktywności społecznej, a w tym: 

a. Tworzenie przez samorządy systemów wspierania organizacji pozarządowych 

b. Wspierania przez samorządy integracji środowisk pozarządowych 

                                                           
1
 http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/Produkty,38.html  

http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/Produkty,38.html
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Spotkania odbyły się w dwóch turach: w pierwszym spotkaniu zorganizowanym w dniu 29.04.2014r w 

Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Warszawskie Przedmieście 10a udział wzięło 21 osób z czego z Urzędu 

Miasta cztery osoby (Edyta Michalska, Monika Mikulska, Dorota Bieo, Halszka Wierzbicka) dwie osoby  

z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, jedna przedstawicielka z Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz 

przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.  

W Drugim Spotkaniu zorganizowanym w dniu 12.05.2014 w Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny 
Dom” ul. Wyszyoskiego 11a, w którym udział wzięło 14 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. 
 
Spotkania moderowane były przez Stanisławę Retmaniak – trenerkę, superwizorkę współpracy 

środowiskowej, animatorkę społeczną. Każde ze spotkao przebiegało z góry ustalonym scenariuszem 

zawartym w Niezbędniku do samooceny, trwało 3 godziny. W spotkaniach udział brali przedstawiciele 

kutnowskich organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Podczas każdego spotkania uczestnicy 

wypełniali ankiety dotyczące współpracy, brali udział w dyskusji moderowanej przez Stanisławę Retmaniak  

i dokonywali oceny każdej z płaszczyzn jak również udzielali rekomendacji do zmiany w danej płaszczyźnie. 

 
Analiza ankiet badania satysfakcji z jakości współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami 

pozarządowymi- podsumowanie. 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone podczas spotkao z przedstawicielami samorządu Miasta Kutno 

oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w mieście Kutno, na 36 uczestników 

spotkao ankiety wypełniło 29 uczestników i uczestniczek badania, którzy oceniali współpracę w 5 

wyszczególnionych blokach: 

1. Zakres współpracy 

2. Ocena administracji samorządowej  

3. Ocena organizacji pozarządowej 

4. Ocena zewnętrznych uwarunkowao 

5. Ocena rezultatów współpracy 

Każdy z bloków miał dodatkowe pytania mające wpływ na ogólną ocenę. 

1. 

 

W tym bloku, osoby uczestniczące zaznaczyły, że najczęstszym obszarem współpracy NGO z samorządem to 

pomoc społeczna i kultura oraz edukacja i wychowanie – kolejnośd względem najwyższej punktacji, 
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oczywiście w tym przypadku trzeba brad pod uwagę, ze w spotkaniach przeważającą stroną były osoby 

pracujące/współpracujące z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Również, intensywnośd współpracy 

(kontakty organizacji z administracją) zostały wysoko ocenione (pomiędzy bardzo dużym i średnim) co 

pokazuje, że organizacje już współpracujące z samorządem są dosyd zadowolone z kontaktu. Obszar 

aktywności NGO układa się dosyd równo, gdyż są to obszary dotyczące udziału/ zapraszania NGO 

dotworzenia prawa i programów (79% ankiet) realizacji zadao publicznych (76% ankiet) korzystanie ze 

wsparcia samorządu (76% ankiet). 

2. 

 

W tym bloku osoby uczesticzące oceniły działania (czyli co robi samorząd by zaktywizowad społeczności) 

samorządu jak i samej postawy(nastawienia, rozunienia problemów orgaizacji) w stosunku do NGO. Te 

obszary zstały ocenione dosyd wysoko, co może świadczyd o zadowoleniu organizacji z relacji jakie panują  

w obecnej chwili. Osoby uczestniczące dostrzegają również zaangazowanie samorządu w inicjowaniu 

działao na rzecz aktywnizacji mieszkaoców – ocena wyższa niż średnia, chod w wybranych działaniach nadal 

widnieją wyzwania do poprawy: 

 

 

3. 
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W tym bliku osoby uczestniczące oceniały organizacje pozarządowe, które zostały nieznacznie nizej 

ocenione niż samorząd. W zakresie aktywności mieszkaoców – najniższy wynik – prawie równowaga  

w ocenach „ani dobrze, ani źle” oraz „dobrze” co może oznaczad, zę organizacje nie są, aż tak widoczne  

w swoich działaniach jak samorząd, ale nadal ocena trochę wyżej niż średnia. Postawa (pozytywne 

nastawienie, rozumienie specyfiki działao partnera) organizacje zostały ocenione również wysoko – co 

świadczy o dużym potencjale i czerpaniu korzyści ze współpracy obu stron. Jednak NGO najwyżej zostały 

docenione w działaniach podejmowanych w określonych obszarach, chod ta ocena również znajduje się 

nieco ponad średnią, chod warto zwrócid uwagę, ze jedynym obszarem ocenionym poniżej 50% to obszar 

dotyczący zaangażowania w proces decyzyjny NGO. 

 

 

4.  

 

 

W tym bloku, uczestnicy i uczestniczki poddawali ocenie czy obowiązujące rozwiązania prawne oraz 

programy i działania władz krajowych sprzyjają rozwojowi współpracy JST i NGOs w Kutnie. Są dostrzegane 
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możliwości różnych zewnętrznych wpływów jakie sprzyjają zawiązywaniu się współpracy – głównie wokół 

źródeł finansowania, które niejako wymuszają partnerstwa pomiędzy samorządem a NGO. Mimo to ocena 

na poziomie średnim pokazuje, że dostrzegane są efekty zacieśniania się współpracy. 

 

5. 

 

Ten blok oceniany był z perspektywy zmiany jakości i ilości rezultatów współpracy pomiędzy NGO  

i administracją publiczną. Ocena Wpływu współpracy na jakośd usług świadczonych mieszkaocom została 

oceniona na poziomie dobrym – czyli zauważalnym przez osoby uczestniczące efekcie współpracy. Chod 

zmiana w samych organizacjach ze względu na współpracę może wydad się ciekawa w kontekście 

kształtowania kultury współpracy pomiędzy NGO i samorządem – ten wpływ najwyżej został oceniony. 

 

 

 

Z podsumowania ankiet ogólna ocena satysfakcji ze współpracy z samorządem jest na poziomie średnim – 

wynik 3,86 oznacza, że ponad połowa osób uczestniczących w badaniu jest dosyd zadowolona  

z dotychczasowej współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Najniżej oceniane 

jest podejście organizacji pozarządowych(nastawienie, rozumienie specyfik partnera) (3,61) co oznaczad 

może, że równowaga we współpracy jest dosyd „krucha”. Natomiast ocena samorządu przez uczestników  

i uczestniczki spotkania wyniosła 3,78 co oznacza, że 62% ankietowanych działania samorządu oceniła jako 

dobre w obszarze aktywizacji mieszkaoców oraz 81% pozytywnie o woli współpracy przedstawicieli 

samorządu z organizacjami pozarządowymi. Najwyżej zostało ocenione zadowolenie z rezultatu współpracy 

(3,81) z czego wynika że 57% ankietowanych widzi wpływ współpracy NGO i samorządu na jakośd usług. 
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OGÓLNE INFORMACJE O PRZEBIEGU SPOTKAO 

 

Ustalenia nt. współpracy przy tworzeniu polityk publicznych w Kutnie  

 diagnozowanie problemów lokalnych w Kutnie odbywa się przy opracowywaniu dokumentów 

planistycznych – chod trudno jest określid czy za każdym razem. Nie ma ustalonych zasad uczestnictwa 

organizacji pozarządowych w procesie diagnozy, na ogół są zapraszane do przesłania konkretnych 

informacji w formie np. ankiet, e-mail, czy samej informacji na stronach miasta i Biuletynu Informacji 

Publicznej. Same organizacje pozarządowe diagnozę problemów przeprowadzają głównie w oparciu  

o własne metody np. spotkania z członkami/klientami.  

 Nie ma wymiany informacji o kierunkach rozwoju oraz podejmowanych działaniach. Dokumenty 

planistyczne dawane są do konsultacji jak już jest pomysł, a organizacje mają wypowiedzied się czy są za 

czy przeciw. Głównymi źródłami informacji są: serwis internetowy administrowany przez Urząd Miasta 

Kutno www.um.kutno.pl oraz zakładka dla organizacji pozarządowych w Biuletynie Informacji 

Publicznej www.kutno.bipst.pl.  W Kutnie istnieje baza organizacji pozarządowych, aktualizowana na 

bieżąco przez pracowników urzędu. System wymiany informacji branżowych realizowany jest przez 

jednostki organizacyjne miasta, raczej wewnętrznie oraz w kontakcie bezpośrednim z organizacją która 

„się zainteresuje” i sama zapyta. 

 W mieście nie funkcjonuje oficjalnie tryb konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Każdorazowo są ogłaszane konsultacje na podstawie regulaminu włączania się poszczególnych 

podmiotów. Organizacje pozarządowe włączane są raczej w ramach prac jednostek organizacyjnych 

nad projektami poprzez wykorzystanie istniejących już zespołów. Nie ma ujednoliconej procedury 

tworzenia dokumentów planistycznych, w tym uwzględniających rolę i miejsce NGO w procesach 

programowania. System monitoringu i oceny dokumentów planistycznych zawarty jest  

w poszczególnych dokumentach i nie określa roli organizacji pozarządowych w ocenie. W mieście brak 

jest jednolitej procedury tworzenia dokumentów planistycznych, co przekłada się na brak zasad udziału 

organizacji pozarządowych w procesie ich tworzenia.  

 Obecna forma konsultacji polega głównie na zgłaszaniu uwag do projektów/uchwał już gotowych na 

zasadzie – „podoba się lub nie”. Spotkania konsultacyjne są organizowane, ale udział NGO jest słaby. W 

ocenie uczestników spotkania powodem niewielkiego udziału NGO w konsultacjach jest brak czasu 

działaczy NGO, którzy często pracują po godzinach swojej aktywności zawodowej – i to jest główna 

przyczyna absencji organizacji pozarządowych, dodatkowo sygnalizowane były brak motywacji – 

ponieważ nie ma informacji o efektach konsultacji jak również zbyt krótkie terminy na przeprowadzenie 

konsultacji i zaznajomienie się z tematami. 

 Program współpracy na charakter roczny, natomiast nie odpowiada on na potrzeby organizacji, nie 

czują, że jest to dokument który wpływa na poprawienie współpracy – mimo że niektóre organizacje 

brały udział w jego tworzeniu. 
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Ustalenia nt. współpracy przy realizacji zadao publicznych 

 Program współpracy w Kutnie ma charakter roczny. Określa on zasady przeprowadzania konkursów 

oraz inne tryby realizacji zadao publicznych.  W ocenie uczestników spotkania procedury te nie 

przekładają się na rzeczywistośd współpracy. 

 W zakresie realizacji zadao publicznych w Kutnie przeważają zadania realizowane w trybie konkursów 

ofert.  

 Większośd zadao ma charakter roczny. Nie funkcjonują kontrakty wieloletnie, a co za tym idzie 

standardy realizacji zadao. W przypadku zadao rocznych zasady oraz standardy ich realizacji określają 

ogłoszenia o konkursie. 

 Program współpracy nie zawiera wskaźników efektywności realizowanych zadao publicznych. Nie ma 

również ujednoliconej procedury kontroli realizacji zadao publicznych. 

 Program współpracy dośd dokładnie określa jakie mogą byd formy współpracy niefinansowej. Program 

zawiera również informacje dotyczące wsparcia i powierzania zadao publicznych. 

 W Kutnie jest powołana Rada Działalności Pożytku Publicznego, która została utworzona na wniosek 

organizacji pozarządowych, natomiast nie funkcjonuje ona zgodnie z założeniami. Nie ma też nigdzie 

informacji o jej działaniach. 

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych są zapraszani do udziału w komisjach konkursowych 

(ogłoszenia na stronie urzędu miasta), jednak stosunkowo rzadko z tego korzystają. 

 Program współpracy przewiduje możliwośd współpracy przy realizacji zadao publicznych zarówno  

w formule partnerstwa projektowego jak i inicjatywy lokalnej. W przypadku projektów partnerskich są 

to głównie partnerstwa „wymuszane” przez projekty. 

 W odniesieniu do inicjatywy lokalnej, w Kutnie jest aktualnie opracowywana procedura. Główny 

problem w tym obszarze wiąże się z niską wiedzą organizacji o możliwościach wykorzystania Inicjatywy 

Lokalnej w rozwoju lokalnym. Sami uczestnicy spotkania nie znają również tej procedury. 

 Nie ma sformalizowanej oceny lokalnej współpracy, ocenie poddawana jest współpraca z ngo w oparciu 

o ustawowy obowiązek przygotowania i przedstawiania sprawozdania ze współpracy radzie miasta. Ze 

względu na brak wskaźników efektywności realizacji zadao publicznych, sprawozdanie ma wymiar 

ilościowy nie jakościowy.   

 Ewaluacja programów  i strategii przeprowadzana jest w zakresie określonym w samych programach  

i strategiach. Nie są publikowane raporty w tym zakresie.  

 Kontrola i ocena realizacji zadao publicznych wynika z umów. Nie są tworzone i publikowane raporty  

z oceny realizacji zadao publicznych. Nie ma również formalnego obowiązku ewaluowania 

realizowanych zadao, ale w praktyce niektóre zadania podlegają ewaluacji i są zlecane firmom 

zewnętrznym. 
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Ustalenia dot. rozwoju infrastruktury współpracy 

 System wparcia organizacji pozarządowych w Kutnie miał opierad się w szczególności na Centrum 

Organizacji Pozarządowych utworzonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej gdzie miały się 

spotykad i pracowad środowisko pozarządowe, niestety COP nie spełnia w całości oczekiwao organizacji. 

 W zakresie dodatkowych narzędzi wsparcia miasto może zapewnid w miarę możliwości pokrycie 

wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

Obecnie podstawą do realizacji tego działania jest zapis w programie współpracy, nie ma odrębnego 

funduszu. 

 Działania w zakresie rozwoju integracji sektora pozarządowego nie są obecnie zadowalające  

z perspektywy organizacji pozarządowych, które też i same do kooca nie są przekonane do integracji. 

Jedynym ogólnomiejskim wydarzeniem, do którego są zapraszane przez miasto to: Święto Róży, które 

odbywa się raz do roku oraz Kutnowskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. 

 

PODSUMOWANIE 

W Kutnie aktualnie nie jest rozbudowany i zorganizowany system wsparcia organizacji pozarządowych.  

Organizacje patrzą na Centrum Organizacji Pozarządowych przez pryzmat tych osób z MOPSu, które zajmują 

się jedynie użyczaniem pomieszczeo. Tymczasem już od 2009 roku działa Centrum OPUS, a od marca Miasto 

Kutno finansuje usługi edukacyjne dla organizacji: doradztwo, szkolenia, usługi księgowe. Niestety osoby 

uczestniczące nie dostrzegają tych działao, że w Kutnie COP to nie tylko użyczanie sali, ale również usługi 

edukacyjne i działania integracyjne. Warto uwspólnid przekazywanie informacji i promowanie wsparcia dla 

organizacji.  

Istotnym wydaje się podjęcie działao angażujących organizacje pozarządowe w proces aktualizacji strategii  

i programów miejskich, gdzie dokładanie powinno byd określone miejsce i rola organizacji pozarządowych. 

Konsekwencją takiego planowania powinien byd: a) wieloletni program współpracy, b) system kontraktacji 

zadao publicznych oparty o wspólnie ustalone standardy i umowy wieloletnie, c) standaryzacja usług 

publicznych szczególnie opartych o umowy wieloletnie. 

Koniecznym wydaje się również rozwój dwóch form współpracy partnerskiej: a) projektów partnerskich, b) 

inicjatywy lokalnej. Projekty partnerskie szczególnie realizowane z finansowaniem zewnętrznym (np. środki 

europejskie) w najbliższym okresie programowania mogą odgrywad kluczową rolę w rozwoju realizacji 

zadao publicznych. Inicjatywa lokalna natomiast daje możliwośd włączania mieszkaoców w faktyczne 

działania oddolne i budowanie aktywności obywatelskiej. 

 

REKOMENDACJE 

1. Stworzenie wielobranżowego Forum wokół tworzenia strategii czy planów 

2. Stworzenie możliwości udziału w konsultacjach – internet, miejsca poza urzędem miasta 
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3. Wskazywanie w dokumentach planistycznych czy strategicznych, które propozycje są od organizacji  

i mieszkaoców,  

4. Konieczne są działania edukacyjne dla ngo i urzędników o roli i znaczeniu konsultacji. 

5. Potrzebny jest wspólny system wypracowany przez Radzę Działalności Pożytku Publicznego we 

wspieraniu NGO 

6. Wsparcie merytoryczne i większe zachęcenie organizacji przez samorząd w rozliczaniu i pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych 

7. Wprowadzenie umów wieloletnich dla zadao, które co roku realizowane są według tego samego 

schematu   

8. Platforma www dla organizacji by wymieniad pomysły i informacje pomiędzy sobą 

9. Promocja NGO przez samorząd, pokazywanie aktywności w lokalnych mediach 

10. Stworzenie forum wymiany dobrych praktyk NGO mających doświadczenie w aplikowaniu środków  

11. Zawiązywanie partnerstwa między organizacjami we współorganizowaniu dużych wydarzeo z miastem 

np. Święto Róży” czy Kutnowskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 

12. System regrantingowy – nowa forma wsparcia dla NGO 

13. Stopniowalnośd wsparcia, w zależności od aktywności NGO, które ma zachęcad do pozyskiwania źródeł 

zewnętrznych   

 

KOLEJNE KROKI 

 Wyniki oceny zostaną przedstawione na stronie Urzędu Miasta Kutno, Centrum OPUS 

 Ocena zostanie powtórzona za rok w ramach konsultacji kolejnego programu współpracy. 

 

Załączniki:  Scenariusz dyskusji użyty przez organizatorów, Tabela z ocenami współpracy. 

 


