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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 130/2015 

Zarządu Powiatu w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

Standardy współpracy Powiatu Krakowskiego 

z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami 

inicjatyw społecznych 

 

1. STANDARDY WSPARCIA FINANSOWEGO I POZAFINANSOWEGO PRZEZ 

POWIAT KRAKOWSKI 

 

2. STANDARDY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMÓW I POLITYK 

PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT KRAKOWSKI 

2.1. Procedura konsultacji społecznych programów i polityk publicznych 

realizowanych przez Powiat Krakowski 

2.2. Ramowy regulamin Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 

w powiecie krakowskim (założenia) 

2.3. Ramowy Wieloletni Program Współpracy Powiatu Krakowskiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego (założenia) 

 

3. STRATEGIA KOMUNIKACJI POWIATU KRAKOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 
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I. STANDARDY WSPARCIA FINANSOWEGO I POZAFINANSOWEGO PRZEZ 

POWIAT KRAKOWSKI  

 

Wprowadzenie 
 
1. Niniejsze standardy Powiatu Krakowskiego dotyczą zarówno współpracy finansowej, jak  

i pozafinansowej. 
2. Standardy stanowią wyraz zobowiązania się Powiatu Krakowskiego do ciągłego rozwoju  

i doskonalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
3. Warunek spełnienia standardu zawiera opis uszczegółowiający standard, tj. warunki 

świadczące o tym, że standard jest spełniony, pozwalający na zrozumienie sposobu 
weryfikacji. Może występować kilka warunków spełnienia standardów. 

4. Sposób weryfikacji standardu to opis sprawdzenia faktu realizacji standardu, prowadzący 
do jednoznacznej oceny, opartej na dowodach (np. dokumentacji, obserwacji). 
 

Standardy przygotowano w ramach projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość 
w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (nr projektu: POKL.05.04.02-00-G03/13-00). 
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1. Standardy współpracy finansowej 

 

Nr i nazwa standardu Warunek spełnienia standardu Sposób weryfikacji standardu 

1.1.  Istnieje roczny program współpracy  

z NGO. 

Roczny program współpracy z NGO jest uchwalany przez 

Radę Powiatu do dnia 30 listopada roku poprzedzającego 

okres obowiązywania programu. 

Uchwała Rady Powiatu 

ws. rocznego programu 

współpracy z NGO. 

 

1.2.  Konsultacje rocznego programu współpracy 

z NGO są przeprowadzane zgodnie  

z przyjętą procedurą. 

Roczny program współpracy z NGO jest konsultowany  

z NGO w sposób jawny, otwarty oraz w sposób 

umożliwiający wszystkim chętnym wyrażenie swojej opinii. 

Treść projektu rocznego programu współpracy umieszczana 

jest w BIP oraz na stronie internetowej urzędu. 

Konsultacje przebiegają zgodnie z „Procedurą konsultacji 

społecznych programów i polityk publicznych 

realizowanych przez Powiat Krakowski”. 

 

Protokół z konsultacji 

rocznego programu 

współpracy z NGO. 

Lista obecności ze spotkania 

konsultacyjnego. 

1.3.  Ogłaszane konkursy ofert zakładają 

minimum 21 dni kalendarzowych na 

złożenie wniosku wraz z dokumentacją. 

Do daty ogłoszenia konkursu ofert zawsze dodawane jest 

minimum 21 dni kalendarzowych, nie wliczając w to dnia 

ogłoszenia konkursu.  

Ogłoszenie konkursowe z datą 

publicznego ogłoszenia oraz 

datą zamknięcia konkursu. 

 

1.4.  Informacje o ogłaszanych konkursach są 

umieszczane na Portalu organizacji 

pozarządowych powiatu krakowskiego 

(ngo.powiat.krakow.pl) i przesyłane do 

Starostwo każdorazowo zamieszcza informację  

o ogłaszanym konkursie na stronie internetowej 

ngo.powiat.krakow.pl oraz rozsyła ją poprzez newsletter 

listą mailingową. Działania wynikają z procedury 

Strony internetowe 

z informacjami o konkursach. 

Newsletter z informacją 

o konkursie. 
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Nr i nazwa standardu Warunek spełnienia standardu Sposób weryfikacji standardu 

NGO drogą elektroniczną np. za pomocą 

newslettera. 

wewnętrznej dotyczącej ogłaszania konkursów na 

dofinansowanie projektów NGO. 

1.5.  Wraz z ogłoszonym konkursem dostępne są 

dokumenty ułatwiające poprawne 

przygotowanie oferty pod względem 

formalnym i merytorycznym.  

 

Regulamin konkursu zawiera rozdział o kwalifikowalności 

wydatków finansowych, wniosek o przyznanie środków 

finansowych, karty oceny merytorycznej wniosku.  

Regulamin konkursu 

Dokumentacja konkursowa. 

1.6.  Działania konkursowe Powiatu 

Krakowskiego są przeprowadzane  

z zachowaniem zasady konkurencyjności, 

przejrzystości oraz równości dostępu. 

Istnieją transparentne i obiektywne kryteria oceny 

wniosków o dofinansowanie projektów oraz selekcji 

wniosków. Każda decyzja: odmowna lub aprobująca 

wniosek znajduje uzasadnienie w kryteriach oraz jest 

sporządzona na piśmie, które jest przesyłane 

zainteresowanym. 

Działania wynikają z procedury wewnętrznej dotyczącej 

ogłaszania konkursu (rozdział dotyczący zasad oceny 

wniosków o dofinansowanie projektów wraz z kryteriami 

oceny). 

 

Pisemne decyzje komisji 

rozstrzygającej konkursy. 

1.7.  Starostwo Powiatowe organizuje 

przynajmniej jedno spotkanie 

informacyjne nt. poprawności złożenia 

wniosku o dofinansowanie minimum na 10 

dni kalendarzowych przed terminem 

zamknięcia naboru. 

Starostwo Powiatowe informuje NGO o terminie i miejscu 

organizacji spotkania poprzez zamieszczenie informacji 

minimum na 10 dni kalendarzowych przed wydarzeniem, na 

stronie internetowej ngo.powiat.krakow.pl oraz rozsyła ją 

poprzez newsletter listą. 

Lista obecności ze spotkania 

informacyjnego. 

 

1.8.  Każda decyzja dotycząca przyjęcia lub Istnieje standardowy, pisemny wzór uzasadnienia decyzji  Decyzje uzasadniające 
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Nr i nazwa standardu Warunek spełnienia standardu Sposób weryfikacji standardu 

odrzucenia wniosku o dofinansowanie jest 

formułowana przez Starostwo Powiatowe 

w formie pisemnej (dopuszczalna jest 

wersja elektroniczna). 

o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

przyjęcie lub odrzucenie 

wniosku o dofinansowanie. 

1.9. W przypadku błędów formalnych w ofercie, 

oferent jest wzywany do uzupełnienia 

oferty. 

Istnieje lista braków formalnych we wniosku  

o dofinansowanie, które podlegają możliwości 

uzupełnienia, bez potrzeby odrzucenia całego wniosku.  

Istnieje procedura uzupełniania wniosku o dofinansowanie 

projektu przez wnioskodawcę. 

 

Pismo Starostwa 

Powiatowego do NGO 

wzywające do uzupełnienia 

oferty 

1.10.  Starostwo Powiatowe wyznacza 

przynajmniej jedną osobę po swojej 

stronie do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi w ogłoszeniu o konkursie. 

Dla ogłaszanych konkursów każdorazowo wyznacza się 

osobę do kontaktów zewnętrznych. Dane teleadresowe  

(e-mail, telefon, imię i nazwisko) są zamieszczone  

w ogłoszeniu konkursowym. 

Dokument powołujący 

pracownika Starostwa 

Powiatowego na osobę do 

kontaktów w sprawie 

konkursu na projekty. 

Dokumentacja konkursowa. 

 

1.11. Istnieje możliwość uzyskania przez 

wnioskodawcę indywidualnej porady  

w zakresie technicznych aspektów złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

Wskazana osoba do kontaktów zewnętrznych w trakcie 

trwającego otwartego konkursu pełni codzienny dyżur, 

podczas którego można skontaktować się z nią osobiście lub 

telefonicznie. Godziny dyżuru podane są do publicznej 

wiadomości.  

Dokument powołujący 

pracownika Starostwa 

Powiatowego na osobę do 

kontaktów w sprawie 

konkursu na projekty. 

Strona internetowa 

z informacją o konkursach. 
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Nr i nazwa standardu Warunek spełnienia standardu Sposób weryfikacji standardu 

1.12. Na wniosek oferenta Starostwo Powiatowe 

przekazuje informacje na temat przyczyny 

odrzucenia oferty. 

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji na 

temat przyczyn odrzucenia oferty. Po zgłoszeniu wniosku  

w formie pisemnej przez NGO, pracownik Starostwa 

podczas umówionego spotkania zaprezentuje szczegółowe 

dokumenty do wglądu.  

 

Pisma zawierające 

szczegółowe informacje 

nt. przyczyn odrzucenia 

wniosku o dofinansowanie.  

1.13. Starostwo Powiatowe organizuje 

przynajmniej jedno spotkanie 

informacyjne nt. najczęściej popełnianych 

błędów przy ubieganiu się o środki na 

realizację zadania publicznego. 

Starostwo Powiatowe informuje NGO o terminie i miejscu 

organizacji spotkania informacyjnego nt. najczęściej 

popełnianych błędów przy ubieganiu się o środki na 

realizację zadania publicznego poprzez zamieszczenie 

informacji o planowanym szkoleniu minimum na 10 dni 

kalendarzowych przed wydarzeniem, na stronie 

internetowej ngo.powiat.krakow.pl oraz rozsyła ją poprzez 

newsletter listą mailingową z żądaniem potwierdzenia 

odczytu wiadomości. 

Starostwo Powiatowe przygotowuje prezentację  

z najczęściej popełnianymi błędami oraz powodami 

odrzucenia wniosku przez komisję.  

 

Lista obecności ze spotkania 

informacyjnego. 

1.14. Powiat Krakowski  bada zapotrzebowanie 

na uruchamianie nowych narzędzi 

współpracy finansowej. 

Powiat Krakowski  minimum raz do roku organizuje  

w formie zapytania NGO badanie zapotrzebowania na 

konkursy w poszczególnych obszarach wsparcia  

z wykorzystaniem listy mailingowej z żądaniem 

potwierdzenia odbioru wiadomości. 

Powiat Krakowski  organizuje minimum raz do roku 

Raport z analizy 

zapotrzebowania. 

Lista obecności ze spotkania 

w formie wywiadów 

pogłębionych. 
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Nr i nazwa standardu Warunek spełnienia standardu Sposób weryfikacji standardu 

spotkanie w formie pogłębionych wywiadów z NGO, które 

zgłosiły drogą elektroniczną zapotrzebowania na konkursy  

w poszczególnych obszarach wsparcia. Działania wynikają  

z procedury wewnętrznej dotyczącej ogłaszania konkursu 

(rozdział dotyczący promocji konkursów oraz narzędzi 

komunikacji i transferu wiedzy na temat konkursów do 

NGO). 

 

1.15. Powiat Krakowski przeprowadza analizę 

adekwatności wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na 

współpracę z NGO za ostatnie 2 lata. 

Powiat Krakowski  minimum raz w roku dokonuje 

wewnętrznej analizy wysokości środków finansowych 

wnioskowanych przez NGO wraz z badaniem obszarów 

zapotrzebowania na środki finansowe. Raport z analizy 

będzie podstawą do wnioskowania przez organ 

uchwałodawczo-kontrolny nt. środków finansowych na 

współpracę z NGO na kolejny rok budżetowy. 

 

Roczny program współpracy 

Powiatu Krakowskiego z NGO. 
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2. Standardy współpracy pozafinansowej 
 

Nr i nazwa standardu Warunek spełnienia standardu Sposób weryfikacji standardu 

2.1. Istnieje procedura konsultacji społecznych 

programów i polityk publicznych 

realizowanych przez Powiat Krakowski. 

Konsultacje społeczne programów i polityk publicznych 

przebiegają zgodnie z uchwaloną procedurą.  

Uchwała Rady Powiatu ws. 

„Procedury konsultacji społecznych 

programów i polityk publicznych 

realizowanych przez Powiat 

Krakowski”. 

 

2.2. Każdorazowo konsultuje się z NGO 

projekty aktów normatywnych  

w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

 

Akty normatywne są konsultowane z wykorzystaniem 

procedury konsultacji programów. 

Protokoły (sprawozdania) 

ze spotkań konsultacyjnych. 

2.3.  Stworzono przynajmniej jeden wspólny 

zespół (złożony z przedstawicieli NGO  

i przedstawicieli Powiatu)  

o charakterze doradczym  

i inicjatywnym. 

Zespół o charakterze doradczym i inicjatywnym spotyka 

się regularnie, z częstotliwością kwartalną. Każde 

spotkanie jest protokołowane. 

Opis funkcjonowania zespołu zawiera regulamin 

powiatowej rady pożytku publicznego w powiecie 

krakowskim 

 

Zarządzanie Starosty o powołaniu 

wspólnego zespołu. 

Protokoły ze spotkań zespołu. 

2.4. Powiat Krakowski  wspiera akcję 

promującą przekazywanie 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

organizacjom pożytku publicznego. 

Wspieranie przybiera formy: umieszczania informacji 

o przekazywaniu 1% w wydawnictwach Powiatu 

Krakowskiego. 

Liczba informacji dotyczących 

przekazywania 1%. 
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Nr i nazwa standardu Warunek spełnienia standardu Sposób weryfikacji standardu 

 

2.5. Powiat Krakowski  wspiera NGO  

w zakresie organizacji przez nie 

konferencji i seminariów. 

Wspieranie konferencji, seminariów może mieć formy: a) 

udzielania patronatów, b) udostępnienia sal, c) 

umieszczania informacji na stronach internetowych  

o planowanych konferencjach i seminariach 

internetowych (Portal Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Krakowskiego – ngo.powiat.krakow.pl). 

Liczba udzielonych patronatów. 

Umowy o udostępnianie sal na 

potrzeby konferencji i seminariów. 

Liczba komunikatów na stronach 

internetowych administrowanych 

przez Starostwo dotyczących 

konferencji i seminariów. 

 

2.6.   Istnieją zasady przyznawania patronatu 

Starosty Krakowskiego.  

Zasady udzielania patronatu Starosty są zapisane  

w regulaminie zawierającym sposób, warunki i wzory 

dokumentów. 

 

Regulamin udzielania patronatu. 

2.7. Istnieją zasady realizacji wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze 

niefinansowym (akcje spontaniczne, 

akcje wymagające wyłącznie nakładów 

pracy ludzkiej) lub finansowym (wnioski 

o dofinansowanie projektów złożone  

w partnerstwie). 

 

Zasady realizacji zapisane są w regulaminie 

współpracy/rocznym programie. 

Uchwalony regulamin 

współpracy/roczny program.  

2.8. Powiat Krakowski  prowadzi stały punkt 

poradnictwa dla NGO. 

Punkt poradnictwa dla NGO ma ustalone godziny 

funkcjonowania i określony zakres zadań.  

Sprawozdania z funkcjonowania 

punktu poradnictwa dla NGO. 

 

2.9.  Powiat Krakowski prowadzi działalność Działalność informacyjna odbywa się za pośrednictwem Liczba komunikatów 
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Nr i nazwa standardu Warunek spełnienia standardu Sposób weryfikacji standardu 

informacyjną w zakresie oferowanych 

przez inne podmioty szkoleń, 

poradnictwa i możliwości publikacji dla 

NGO. 

stron internetowych (Portal Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Krakowskiego – ngo.powiat.krakow.pl)  

i newslettera. 

 

umieszczonych na stronach. 

Liczba wiadomości nt. szkoleń, 

poradnictwa i publikacji dla NGO 

umieszczona w newsletterze. 

 

2.10. Powiat Krakowski promuje inicjatywy 

realizowane przez NGO. 

Promocja odbywa się poprzez strony internetowe (Portal 

Organizacji Pozarządowych Powiatu Krakowskiego – 

ngo.powiat.krakow.pl) i newsletter. 

Liczba komunikatów 

umieszczonych na stronach. 

Liczba wiadomości nt. szkoleń, 

poradnictwa i publikacji dla NGO 

umieszczona w newsletterze. 

 

2.11. Powiat Krakowski działa na rzecz 

popularyzacji działalności NGO. 

Działania popularyzacyjne obejmują: umieszczanie 

informacji o działalności NGO w materiałach 

informacyjnych Powiatu Krakowskiego, akcje 

informacyjne. 

Liczba informacji o działalności 

NGO w materiałach 

informacyjnych Powiatu 

Krakowskiego. 

 

2.12. Powiat Krakowski  oferuje pomoc NGO  

w nawiązywaniu współpracy 

międzynarodowej. 

W przypadku inicjatyw NGO o charakterze 

międzynarodowym, Starostwo Powiatowe świadczy 

pomoc na rzecz organizacji. 

 

Liczba wspieranych projektów 

międzynarodowych. 

2.13. Powiat Krakowski  wspiera 

nawiązywanie współpracy pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi. 

Starostwo Powiatowe zamieszcza informacje  

o prowadzonych przez NGO działaniach na stronie 

internetowej Powiatu, przekazuje informacje za pomocą 

newslettera, tworzy możliwości promowania organizacji 

na stronie internetowej Powiatu, tworzy warunki do 

Liczba publikacji informacji na 

wniosek NGO na stronie 

internetowej i w biuletynie; liczba 

spotkań integrujących. 
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Nr i nazwa standardu Warunek spełnienia standardu Sposób weryfikacji standardu 

odbywania się spotkań integrujących statutową 

działalność NGO. 
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II. Standardy konsultacji społecznych programów i polityk publicznych 

realizowanych przez Powiat Krakowski  

 

Powiat Krakowski, mając na uwadze rozwój metod i mechanizmów partycypacyjnych, 
pozwalających mieszkańcom powiatu uczestniczyć i współdecydować o jakości życia, ustala 
standardy dla współpracy w zakresie konsultacji społecznych programów i polityk 
publicznych jako przedsięwzięć. 

W tym celu, Powiat Krakowski jako elementy standardów konsultacji społecznych: 

1. Przyjmuje do realizacji wypracowaną partycypacyjnie „Procedurę konsultacji społecznych 
programów i polityk publicznych realizowanych przez Powiat Krakowski”, jako zbiór 
zasad, w tym dotyczących trybów przeprowadzania konsultacji społecznych. 

2. Ustala „Ramowy regulamin Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Powiecie 
Krakowskim”, jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego dla Powiatu Krakowskiego.  

3. Ustala „Ramowy wieloletni program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, 
jako efekt dotychczasowych konsultacji i punkt odniesienia w kontekście planowanych 
konsultacji prowadzonych przez Powiat, a równocześnie kluczowy z punktu widzenia 
organizacji pozarządowych i przedstawicieli inicjatyw społecznych dokument 
wyznaczający ramy współpracy. 

Aktami wykonawczymi dla wdrożenia założeń dokumentów wymienionych w punkcie 2 i 3, 
będą osobne uchwały Rady Powiatu, po wdrożeniu procedowanych obecnie zmian prawnych 
w zakresie Ustawy o stowarzyszeniach oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie, których zmiany są istotne nie tylko z punktu widzenia organizacji 
pozarządowych, ale również współpracy międzysektorowej.  
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2.1. Procedury konsultacji społecznych programów i polityk publicznych 

realizowanych przez Powiat Krakowski  

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
Ilekroć w procedurze jest mowa o:  
1. Radzie Powiatu – rozumie się przez to Radę Powiatu w Krakowie;  
2. Staroście – rozumie się przez to Starostę Powiatu Krakowskiego;  
3. Powiecie – rozumie się przez to Powiat Krakowski;  
4. Starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Krakowie;  
5. Portalu internetowym - rozumie się przez to Portal Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Krakowskiego  znajdujący się pod adresem  http://ngo.powiat.krakow.pl/; 
6. Projekcie – rozumie się przez to projekt aktu prawa miejscowego konsultowany na 

podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 

7. Stronie internetowej Powiatu – rozumie się przez to stronę internetową Powiatu 
Krakowskiego znajdującą się pod adresem http://powiat.krakow.pl/ 

8. Mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców powiatu krakowskiego;  
9. Organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie; 

10. Radzie Pożytku Publicznego - rozumie się przez to Powiatową Radę Pożytku Publicznego 
w Powiecie Krakowskim, utworzoną zgodnie z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
§ 2 

Niniejsza procedura ustala zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych 
programów i polityk publicznych realizowanych przez Powiat Krakowski. 
 

Cel konsultacji społecznych 
§ 3 

1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu: 
1) zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć 

bezpośrednio wpływających na sposób lub jakość ich życia; 
2) aktywizacji środowisk lokalnych i wzmocnienia współpracy organów powiatu 

z mieszkańcami; 
3) pozyskania społecznego zrozumienia dla projektowanych przez Powiat Krakowski 

rozwiązań, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz poprawie warunków 
ich życia; 

4) zbierania opinii, uwag i propozycji w określonej sprawie dla wyboru optymalnych 
rozwiązań. 

2. Konsultacje mogą polegać na:  
1) Wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem 

konsultacji;  
2) Udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;  
3) Wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.  
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Przedmiot i zasięg konsultacji społecznych 
§ 4 

Procedura konsultacji społecznych programów i polityk publicznych realizowanych przez 
Powiat dotyczy: 
1. projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 
z późn. zm.); 

2. projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Powiatu Krakowskiego 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy; 

3. innych konsultacji w sprawach ważnych dla powiatu, dotyczących zadań i dziedzin 
działalności powiatu istotnych dla jego mieszkańców. 

4. Okresowej aktualizacji procedury konsultacji społecznych, jednak nie rzadziej 
niż co 4 lata. 

 
§ 5 

1. Konsultacje powinny być organizowane w sposób umożliwiający ich uczestnikom 
zapoznanie się z przedsięwzięciem będącym przedmiotem konsultacji i konsekwencjami 
jego realizacji oraz wzięcie udziału w procesie konsultacji. 

2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg: 
1) ogólnopowiatowy – dotyczący przedsięwzięć istotnych dla wszystkich mieszkańców 

powiatu, 
2) sektorowy – dotyczący przedsięwzięć z określonej, wąskiej dziedziny działalności 

powiatu. 
 

Inicjatywa w zakresie podjęcia konsultacji społecznych 
§ 6 

1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje:  
1) Zarząd Powiatu; 
2) Rada Powiatu lub grupa radnych, tj. co najmniej 1/4 składu Rady Powiatu; 
3) Rada Powiatu na wniosek:  

a) Powiatowej Rady Pożytku Publicznego,  
b) Grupy co najmniej 100 mieszkańców powiatu  z co najmniej dwóch gmin  

powiatu, 
c) Co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających społecznie oraz mających 

siedzibę w powiecie krakowskim, reprezentujących co najmniej dwie gminy 
powiatu.  

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien zawierać propozycje:  
1) przedmiotu konsultacji;  
2) wnioskodawcę;  
3) sugerowaną formę przeprowadzenia konsultacji;  
4) proponowany termin przeprowadzenia konsultacji (czasu rozpoczęcia i zakończenia 

konsultacji);  
5) uzasadnienia celowości przeprowadzenia konsultacji; 
6) informacji o sposobie dostępu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji; 
7) podpisy uprawnionych osób.  
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3. W przypadku wniosku składanego przez grupę mieszkańców, do wniosku, o którym 
mowa w ust. 2, należy dołączyć czytelnie przygotowaną listę osób popierających 
inicjatywę zawierającą: 
1) na każdej stronie nagłówek wraz z określonym zakresem konsultacji oraz stopkę 

zawierającą numer strony i oświadczenie osób popierających wniosek o ogłoszenie 
konsultacji stanowiące zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do złożenia wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 
ze zm.); 

2) imiona i nazwiska; 
3) adresy zamieszkania; 
4) podpisy osób popierających wniosek. 

4. W przypadku wniosku składanego przez organizacje do wniosku, o którym mowa w ust 2, 
należy dołączyć listę zawierającą: 
1) pełną nazwę organizacji; 
2) adres jej siedziby; 
3) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji zgodnie z KRS 

lub dokumentem równoważnym; 
4) podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania organizacji. 

5. W przypadku, gdy wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych zawiera błędy 
formalne, wnioskodawca jest wzywany pisemnie do ich poprawienia w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania pisma. 

6. Jeżeli wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie poprawi błędów, wniosek 
o przeprowadzenie konsultacji pozostawia się bez rozpoznania. 

7. Przy rozpatrywaniu wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych brane są pod 
uwagę w szczególności: przedmiot konsultacji, dobór form i koszty przeprowadzenia 
konsultacji. 

8. Zarząd Powiatu rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w ciągu 
30 dni od daty złożenia wniosku poprawnego pod względem formalnym. O sposobie 
rozpatrzenia wniosku informuje się wnioskodawcę. 

9. Zarząd Powiatu określa dobór metod, form konsultacji oraz szczegółowe ustalenie 
warunków formalnych dla przedmiotu konsultacji. 

10. Zarząd Powiatu nie uwzględnia wniosku jeżeli we wskazanym we wniosku przedmiocie 
odbyły się już ważne konsultacje społeczne, chyba że wystąpiły istotne okoliczności 
uzasadniające rozpatrzenie takiego wniosku. 

 
§ 7 

1. Przeprowadzenie przez Zarząd Powiatu lub Radę Powiatu konsultacji społecznych 
na wniosek uprawnionych mieszkańców lub podmiotów każdorazowo powierza się 
Zarządowi Powiatu. 

2. Zarząd Powiatu może: 
1) współpracować w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

m.in. z Powiatową Radą Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi; 
2) zlecić przeprowadzenie konsultacji społecznych podmiotowi zewnętrznemu zgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi zamówień publicznych. 
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§ 8 
1. Procedurę konsultacji społecznych wszczyna Zarząd Powiatu w drodze uchwały. 
2. W uchwale, o której mowa w ust.1, Zarząd Powiatu określa: 

1) przedmiot konsultacji, 
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 
3) formę konsultacji, 
4) komórkę organizacyjną bądź jednostkę organizacyjną odpowiedzialną 

za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji, 
5) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji. 

3. Konsultacje społeczne uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich 
mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów. 

 
 

Formy konsultacji społecznych 
§ 9 

1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w przynajmniej jednej z następujących form:  
1) Konsultacje pisemne poprzez: 

a) zamieszczenie projektu dokumentu na platformie internetowej 
http://ngo.powiat.krakow.pl/, 

b) umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego, projektu dokumentu (lub 
założeń do projektu dokumentu) na stronie internetowej powiatu 
(http://powiat.krakow.pl/); 

c) i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą m.in. poczty elektronicznej, 
formularza zgłoszenia uwagi, formularza ankietowego. 

2) Spotkania publiczne z mieszkańcami powiatu i przedstawicielami organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy; 

3) Pisemne opiniowanie poprzez przekazanie projektu dokumentu Powiatowej Radzie 
Pożytku Publicznego; 

4) e-konsultacje  
2. Dodatkowo konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem 

następujących form: 
1) Badanie ankietowe przeprowadzone w siedzibie Starostwa lub wskazanej jednostki 

organizacyjnej powiatu, na portalu internetowym i/lub stronie internetowej powiatu;  
2) Grupa fokusowa;  
3) Utworzenie wspólnych zespołów do współtworzenia aktów normatywnych;  
4) Wysłuchania publiczne - oficjalna debata, w których udział biorą przedstawiciele 

organizatora (administracji) i odbiorców konsultacji. Najczęściej prowadzone są przez 
niezależnego moderatora.  

5) Panele obywatelskie – metoda polega na wyborze pewnej grupy osób, które będą 
brały udział w badaniach opinii. Musi to być grupa reprezentatywna dla danej 
społeczności. Badania odbywają się cyklicznie poprzez kontakt osobisty lub 
telefoniczny. Grupa uczestników może być bardzo liczna, a uczestnicy mogą brać 
udział w badaniach nawet kilka lat. 

3. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb 
i zaistniałych okoliczności.  

4. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych. 
5. Do przeprowadzenie poszczególnych form można zatrudnić facylitatora lub moderatora. 

http://ngo.powiat.krakow.pl/
http://powiat.krakow.pl/
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Procedura przeprowadzania konsultacji społecznych 
§ 10 

1. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada specjalnie powołany przez Zarząd Powiatu 
zespół, wspierany przez komórki organizacyjne Starostwa, właściwe ze względu 
na koordynację współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.  

2. W każdej komórce organizacyjnej Starostwa jest wyznaczony pracownik, który 
odpowiada za współpracę z zespołem zajmującym się konsultacjami społecznymi. 

3. Zespół, o którym mowa w ust. 1., określa w szczególności: szczegółowy plan konsultacji 
oraz konspekt spotkań konsultacyjnych.  

 
§ 11 

1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych umieszcza się z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem, stosownie do zakresu konsultacji: 
1) na portalu internetowym oraz stronie internetowej powiatu, 
2) na tablicy ogłoszeń w Starostwie. 

2. Dodatkowo zawiadomienie o konsultacjach społecznych może być: 
1) rozesłane do organizacji za pośrednictwem listy mailingowej; 
2) umieszczone na stronach internetowych gmin położonych na terenie powiatu, 
3) umieszczone na tablicach ogłoszeń urzędów gmin na terenie powiatu, 
4) opublikowane w prasie lokalnej. 

3. Konsultacje społeczne trwają co najmniej 10 dni roboczych. 
 

Wyniki konsultacji 
§ 12 

1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport podsumowujący, zawierający 
co najmniej informacje o: 
a) celu konsultacji, 
b) podmiotach zaangażowanych w konsultacje, 
c) przebiegu konsultacji i wykorzystanych formach konsultacji, 
d) liczbie osób uczestniczących w konsultacjach społecznych, 
e) wynikach konsultacji społecznych wraz z uzasadnieniem uwzględnienia 

lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, jeżeli 
wymaga tego przedmiot konsultacji. 

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, podlega opublikowaniu na stronie internetowej 
Powiatu i platformie internetowej w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji 
społecznych. 

3. Konsultacje są ważne, bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział, 
jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie. 

 
§ 13 

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Powiatu Krakowskiego, lecz stanowią istotną 
opinię przy podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawach dotyczących przedmiotu konsultacji. 

 
§ 14 

Rozstrzygnięcia sprzeczne z wynikami konsultacji są uzasadniane w formie pisemnej 
na stronie internetowej Powiatu i platformie internetowej. 
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Postanowienia końcowe 
§ 15 

1. Procedura i standardy konsultacji społecznych programów i polityk publicznych 
realizowanych przez Powiat Krakowski podlegają okresowej ewaluacji, zarządzanej przez 
Zarząd Powiatu. Projekt zarządzenia w tej sprawie przygotowuje wskazana komórka 
organizacyjna Starostwa Powiatowego w Krakowie, właściwa ze względu na koordynację 
współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 

2. Ewaluacja konsultacji społecznych ma na celu zbadanie efektywności procesu konsultacji 
w następujących aspektach: 
1) przyjęcia właściwych form konsultacji; 
2) skutecznego dotarcia do odbiorców; 
3) ilości i jakości pozyskiwanych opinii; 
4) ram czasowych konsultacji; 
5) efektywności konsultacji pod kątem wykorzystania zgłoszonych uwag. 
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2.2. Ramowy regulamin Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Powiecie 

Krakowskim (założenia).  

 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  
1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  
2. Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2010r. Nr 234, 
poz. 1536 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie powiatu krakowskiego,  

3. Radzie – należy przez to rozumieć Powiatową Radę Pożytku Publicznego w Powiecie 
Krakowskim, powołaną zgodnie z art. 41e Ustawy;  

4. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Krakowskiego  
5. Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Krakowie 
6. Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Krakowie  
7. Komórka organizacyjna - należy przez to rozumieć komórki organizacyjne Starostwa 

Powiatowego w Krakowie i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Krakowie,  
8. Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Powiatowego Pełnomocnika ds. Organizacji  

Pozarządowych lub inną osobę oddelegowaną przez Starostę do pełnienia zadań 
przypisanych Pełnomocnikowi. 

9. Ośrodku Wsparcia - należy przez to rozumieć Ośrodka Wsparcia dla Organizacji 
Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego. 

 
§ 2 

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy uczestniczą 
w działaniach programowych Powiatu Krakowskiego, w szczególności poprzez udział swoich 
przedstawicieli w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego.  
 

§ 3 
1. Powiatowa Rada Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. 
2. Radę Pożytku powołuje Zarząd Powiatu w Krakowie. 
3. Kadencja Powiatowej Radzie Pożytku trwa dwa lata. 
 
 

Zakres działania Rady 
§ 4 

1. Do zadań Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim należy 
w szczególności: 
1) opiniowanie projektu strategii rozwoju Powiatu Krakowskiego; 
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami 
pozarządowymi; 
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3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji 
pozarządowych; 

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi; 

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych 
zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe; 

6) podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora pozarządowego; 
7) wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu 

z organizacjami pozarządowymi. 
 

§ 5 
1. Rada Pożytku liczy 16 osób. 
2. W skład Rady Pożytku wchodzi:  

1) 2 przedstawicieli Rady Powiatu,  
2) 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu, delegowanych przez Zarząd Powiatu,  
3) 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi.  

 
 

Tryb powoływania członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego  
w Powiecie Krakowskim  

§ 6 
Członków Rady Pożytku powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu, z tym że: 
1. Przedstawicieli Rady Powiatu wskazuje Rada Powiatu w Krakowie. 
2. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybierają organizacje pozarządowe 

w wyborach. 
 

§ 7 
1. Kandydatów organizacji pozarządowych na członków Rady Pożytku, zwanych dalej 

kandydatami, zgłaszają organizacje pozarządowe na formularzu Karty zgłoszenia 
kandydata na członka do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim 
(załącznik Nr 1 do regulaminu). 

2. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata do Rady Pożytku. 
3. Każdy z kandydatów winien uzyskać poparcie przez przynajmniej 3 organizacje 

pozarządowe, prowadzące działalność na terenie powiatu. 
4. Kandydat składa oświadczenie według Załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu. 
5. Te same organizacje, o których mowa w ust. 3, nie mogą zgłosić więcej niż jednego 

wspólnego kandydata. 
6. Karty zgłoszenia, o których mowa w § 7 ust. 1 przyjmowane są w terminie 14 dni od daty 

ukazania się ogłoszenia o naborze do Rady Pożytku na stronie portalu internetowego 
www.ngo.powiat.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Krakowskiego. 

7. Niekompletne zgłoszenie kandydata do Rady podlega uzupełnieniu  w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania powiadomienia. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie zgłoszenia 
wyklucza kandydata z wyborów.  

http://www.ngo.powiat.krakow.pl/
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8. Lista kandydatów, zgłoszonych w sposób określony w ust. 1-7 wraz z opisem sylwetki 
kandydatów, zamieszczana jest na portalu internetowym www.ngo.powiat.krakow.pl  
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Krakowskiego. 

9. Głosowanie na członków Rady Pożytku umieszczonych na liście kandydatów, o której 
mowa w ust. 8 przeprowadza się w terminie i trybie wskazanych w ogłoszeniu 
o wyborach przedstawicieli organizacji do Rady Pożytku, zamieszczonym na portalu 
internetowym www.ngo.powiat.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Krakowskiego. Głos oddaje się na karcie do głosowania, której wzór określi 
Zarząd Powiatu. 

10. Każdej organizacji pozarządowej mającej swoją siedzibą na terenie powiatu krakowskiego 
przysługuje prawo oddania głosu na 1 karcie do głosowania. 

11. Jedna organizacja może oddać głos na maksymalnie 11 kandydatów do Rady Pożytku, 
zaznaczając X przy nazwisku kandydata. Kartę do głosowania uznaje się za nieważną 
w przypadku oddania głosu na więcej niż 11 kandydatów lub oddaną bez skreśleń. 

12. Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania potwierdzonego 
podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji 
pozarządowej. 

13. Głosy, które wpłyną po terminie, o którym mowa w ust. 9 nie będą uwzględnione. 
14. Wyniki głosowania ustala Komisja Skrutacyjna złożona z przedstawicieli Rady Powiatu, 

Zarządu Powiatu oraz organizacji pozarządowych, powołana przez Zarząd Powiatu. 
15. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych 

kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady Pożytku, Zarząd 
Powiatu ogłasza na portalu internetowym www.ngo.powiat.krakow.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Powiatu Krakowskiego, oraz na tablicach ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania. 

16. Do Rady Pożytku wchodzi 11 osób, które uzyskały największą ilość głosów. W przypadku 
równej ilości głosów decyduje losowanie. 

 
Sposób organizacji i tryb pracy Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 

w Powiecie Krakowskim 
§ 8 

1. Pierwsze posiedzenie Rady Pożytku zwołane jest przez Zarząd Powiatu nie później niż 
w ciągu 30 dni od jej powołania. 

2. Rada Pożytku wybiera ze swojego grona w tajnym głosowaniu bezwzględną większością 
głosów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Z wyborów sporządza się 
protokół. 

3. Przewodniczący Rady Pożytku wybierany jest spośród przedstawicieli Zarządu Powiatu, 
natomiast wiceprzewodniczący spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, bądź sekretarza następuje 
w takim samym trybie, jak powołanie, na wniosek co najmniej połowy członków Rady 
Pożytku. Ponadto, odwołanie może także nastąpić na pisemny wniosek 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, bądź sekretarza o odwołanie z pełnienia 
przez nich ww. funkcji. 

5. Pracami Rady Pożytku kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub 
niemożności pełnienia przez niego obowiązków wiceprzewodniczący. 

6. Do zadań Przewodniczącego Rady Pożytku należy:  
1) reprezentowanie Rady Pożytku na zewnątrz,  

http://www.ngo.powiat.krakow.pl/
http://www.ngo.powiat.krakow.pl/
http://www.ngo.powiat.krakow.pl/
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2) ustalenie terminów posiedzeń Rady Pożytku,  
3) zwoływanie posiedzeń Rady Pożytku,  
4) ustalanie porządku posiedzeń Rady z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw 

przewidzianych do rozpatrzenia,  
5) czuwanie nad terminowością i przebiegiem posiedzeń Rady Pożytku.  

7. Do zadań Sekretarza Rady Pożytku należy:  
1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Pożytku przy współpracy 

z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia,  
2) sporządzanie komunikatu z posiedzenia Rady Pożytku w formie pisemnej.  

8. W posiedzeniach Rady Pożytku uczestniczy Pełnomocnik.  
 

§ 9 
1. Członkowie Rady Pożytku są równi w prawach i obowiązkach.  
2. Członkowie Rady Pożytku mają prawo:  

1) zabierania głosu i dzielenia się opiniami w każdej sprawie,  
2) wglądu we wszystkie dokumenty przedkładane Radzie Pożytku,  
3) wnoszenia propozycji tematów do porządku obrad Rady Pożytku,  
4) wnioskowanie o dokonanie sprostowań w protokołach Rady Pożytku.  

3. Do obowiązków członków Rady Pożytku należy:  
1) dbanie o dobro wspólne i rozwój organizacji pozarządowych działających na terenie 

powiatu,  
2) znajomość aktów prawnych dotyczących współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy,  
3) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pożytku oraz zaangażowanie w realizację planu 

pracy Rady Pożytku,  
4) poinformowanie Przewodniczącego Rady Pożytku lub Wiceprzewodniczącego Rady 

Pożytku o swojej nieobecności na posiedzeniu Rady Pożytku, co najmniej na 3 dni 
przed ustalonym terminem spotkania. 

4. Zarząd Powiatu może odwołać członka Rady Pożytku z jej składu na wniosek Rady 
przyjęty bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, 
w przypadku: 
1) nieuczestniczenia w posiedzeniach Rady Pożytku, 
2) rażącego zaniedbywania swoich obowiązków wynikających z udziału w jej składzie, 
3) wykonywania czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka Rady 

Pożytku lub podważających zaufanie do jego bezstronności lub niezależności. 
5. Odwołanie członka Rady z jej składu przez Zarząd Powiatu może nastąpić również: 

1) na pisemny wniosek członka w sprawie rezygnacji z udziału w Radzie, 
2) w przypadku skazania członka Rady Pożytku prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo popełnione umyślnie. 
6. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady Pożytku, Zarząd Powiatu powołuje 

nowych członków celem uzupełnienia składu Rady, odpowiednio spośród przedstawicieli 
Zarządu lub spośród listy kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe przy 
danym naborze do Rady Pożytku, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Uzupełnienie 
w składzie Rady Pożytku przedstawicieli Rady Powiatu następuje po wskazaniu przez 
Radę Powiatu. Kadencja nowo powołanego członka upływa wraz z kadencją całej Rady 
Pożytku. 
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§ 10 
1. Rada Pożytku obraduje na posiedzeniach zarządzanych przez Przewodniczącego Rady 

Pożytku stosownie do bieżących potrzeb, zwoływanych nie rzadziej niż raz na pół roku. 
2. Posiedzenie Rady Pożytku uważa się za ważne i zdolne do podejmowania uchwał, 

wyrażania opinii, jeżeli zostało prawidłowo zwołane i uczestniczy w nim co najmniej 
połowa składu Rady Pożytku.  

3. Przewodniczący Rady Pożytku we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia zawiadamia 
członków Rady Pożytku najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia drogą 
elektroniczną, faksową lub pocztową, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach termin, 
o którym mowa może być skrócony.  

4. Zawiadomienie powinno zawierać:  
1) dane o miejscu i czasie rozpoczęcia posiedzenia,  
2) projekt porządku posiedzenia,  
3) projekty uchwał,  
4) inne materiały związane z przedmiotem posiedzenia.  

5. Posiedzenia Rady Pożytku są protokołowane przez Sekretarza. 
6. Protokół powinien zawierać:  

1) datę i kolejny numer posiedzenia,  
2) listę imienną uczestników posiedzenia,  
3) określenie porządku posiedzenia,  
4) streszczenie omawianych spraw,  
5) treść podjętych uchwał, stanowisk, opinii będących załącznikami do protokołu.  

7. Protokół jest przesyłany do członków Rady Pożytku w formie elektronicznej natomiast 
uwagi należy zgłaszać na posiedzeniu przed przyjęciem protokołu.  

8. Protokół z posiedzenia Rady Pożytku podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.  
9. Protokół jest przyjmowany przez Radę najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady 

Pożytku.  
10. Przewodniczący Rady Pożytku może wydać odpisy protokołów lub podjętych uchwał. 

 
§ 11 

1. Rada Pożytku może odbywać posiedzenia nadzwyczajne zwołane na wniosek co najmniej 
1/3 członków Rady lub Zarządu Powiatu, do rozpatrzenia spraw szczególnie ważnych 
i pilnych w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 rozpatruje Prezydium Rady Pożytku w ciągu 3 dni od 
daty jego wpływu. 

3. O spotkaniu wymienionym w ust. 1 należy poinformować wszystkich członków Rady 
Pożytku z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

4. Powiadomienie może być przekazane za pośrednictwem poczty, faksem lub drogą 
elektroniczną. 
 

§ 12 
1. Rada Pożytku działa na podstawie planu pracy określającego priorytetowe zadania Rady 

Pożytku na dany rok kalendarzowy.  
2. Plan pracy Rady Pożytku sporządzany jest w oparciu o wykaz zadań komórek 

organizacyjnych Starostwa, wzbogacony o propozycje obszarów priorytetowych 
wymagających w przyszłości opinii Rady oraz plan pracy Rady Powiatu na następny rok.  
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3. Wykaz zadań oraz plan pracy Rady Powiatu na dany rok kalendarzowy przekazywany jest 
Radzie Pożytku za pośrednictwem Pełnomocnika do 31 grudnia roku poprzedzającego.  

4. Rada Pożytku do dnia 15 stycznia każdego roku opracowuje i przedkłada do informacji 
Zarządowi Powiatu, za pośrednictwem Pełnomocnika, plan pracy na rok bieżący.  

5. Rada Pożytku sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które 
za pośrednictwem Pełnomocnika przedkłada do informacji Zarządowi Powiatu, do końca 
danego roku kalendarzowego. 

 
 

Decyzje podejmowane przez Radę 
§ 13 

1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rady Pożytku podejmowane są w formie uchwał.  
2. Uchwały Rady Pożytku podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy wszystkich członków.  
3. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Pożytku 

lub w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady Pożytku.  
4. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Pożytku lub Wiceprzewodniczący Rady Pożytku 

podczas jego nieobecności.  
5. Uchwały podjęte przez Radę Pożytku obowiązują wszystkich członków.  
6. Wszelka dokumentacja z posiedzeń Rady Pożytku udostępniana jest na portalu  

internetowym www.ngo.powiat.krakow.pl.  
 

§ 14 
1. Między posiedzeniami członkowie Rady Pożytku mogą zgłaszać Przewodniczącemu Rady 

Pożytku propozycje tematów do rozpatrzenia przez Radę Pożytku.  
2. Wraz z propozycją tematu zgłaszający przedkłada i udostępnia Radzie Pożytku lub w razie 

konieczności Zespołom tematycznym materiały źródłowe dla wszystkich członków. 
 

Współpraca z podmiotami inicjatywnymi i opiniodawczo - doradczymi 
§ 15 

1. Przy analizie określonego problemu, przygotowywaniu projektu uchwały lub stanowiska 
Rady Pożytku oraz w innych ważnych sprawach Rada Pożytku współpracuje z Zespołami 
Tematycznymi (problemowymi) tworzonymi przy komórkach organizacyjnych,  o których 
mowa w § 18. 

2. Członek zespołu tematycznego będący przedstawicielem komórki organizacyjnej Urzędu, 
na bieżąco informuje Radę Pożytku o zadaniach realizowanych przez tę komórkę, 
istotnych lub mogących mieć wpływ na decyzje podejmowane w przyszłości przez Radę 
Pożytku.  

 
§ 16 

Współpraca Rady Pożytku odbywa się również poprzez współdziałanie z:  
1. Powiatową Radą Zatrudnienia,  
2. Powiatową Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

§ 17 
1. Rada Pożytku współpracuje z innymi radami działającymi na terenie woj. małopolskiego.  

http://www.ngo.powiat.krakow.pl/
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2. Rada Pożytku współpracuje poprzez: inicjuje wymianę dobrych praktyk poprzez 
organizację spotkań, forum lokalnych, regionalnych lub ogólnopolskich rad, wizyty 
studyjne na terenie działań innych rad działalności pożytku publicznego. 

 
§ 18 

1. W celu zbadania określonego problemu, przygotowania projektu uchwały lub stanowiska 
Rady Pożytku oraz w innych ważnych sprawach Rada Pożytku może powołać doraźny 
zespół tematyczny (problemowy).  

2. Powołanie Zespołu odbywa się w drodze uchwały Rady. Uchwała określa w szczególności: 
zadania Zespołu, jego skład, okres w jakim zadania powinny być wykonane, sposób 
wykorzystania wyników pracy Zespołu.  

3. Kandydatów na członków Zespołu wyłania się spośród członków Rady Pożytku. 
4. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim członkom Rady Pożytku.  
5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest powołanie do składu Zespołu osób nie 

będących członkami Rady Pożytku. W takim wypadku osoby te pełnią funkcję doradczą, 
bez prawa głosu.  

6. Zespół przedstawia wyniki swoich prac na posiedzeniu Rady Pożytku. 
 
 

Komunikacja 
§ 19 

1. Obsługę administracyjną i biurową Rady Pożytku zapewnia Pełnomocnik 
za pośrednictwem Ośrodka Wsparcia gdzie znajduje się pełna dokumentacja działalności 
Rady Pożytku.  

2. Członkowie Rady Pożytku informowani są o wszelkich sprawach związanych 
z działalnością Rady Pożytku, w tym o posiedzeniach, za pośrednictwem dostępnych 
środków komunikacji.  

3. Korespondencja od/do członków Rady, prowadzona jest za pośrednictwem Ośrodka 
Wsparcia.  

 
§ 20 

1. Rada Pożytku informuje o swoich działaniach na portalu internetowym 
www.ngo.powiat.krakow.pl w zakładce dot. Rady, na stronie internetowej Starostwa.  

2. Na portalu internetowym udostępnia się ankietę, jako narzędzie do wyrażania opinii 
na temat działalności Rady Pożytku oraz do zgłaszania propozycji inicjowanych 
w przyszłości działań.  

3. Rada Pożytku prowadzi monitoring działalności oraz ewaluację efektów swojej 
działalności. 

 

 
 
 
Załączniki: 
1. Karta zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego  

w Powiecie Krakowskim.  
2. Oświadczenie kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 

Krakowskiego. 

http://www.ngo.powiat.krakow.pl/
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Załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu  
Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim 

 
 

Karta zgłoszenia kandydata  
na członka do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego  

w Powiecie Krakowskim 
 

Imię i nazwisko kandydata      

Nazwa i siedziba organizacji, 
której członkiem jest kandydat 

 

Stanowisko/funkcja kandydata 
w organizacji 

 

Dane kontaktowe (nr telefonu, 
adres e-mail) kandydata 

 

Nazwa i siedziba organizacji 
zgłaszającej 

 

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do dokonania 
zgłoszenia w imieniu organizacji 

 

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

data                                                            podpis  osoby upoważnionej  
       do zgłoszenia kandydata/reprezentowania organizacji      

 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w wyborach Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Powiecie Krakowskim w kadencji ……………… (podać okres, np. 2016-2017). 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do przeprowadzenia wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Powiecie Krakowskim w kadencji ………….. przez Powiat Krakowski, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz.U. Nr 101, 
poz. 926 z póź. Zm.). Administratorem danych osobowych jest Starosta Krakowski, z siedzibą 
w Krakowie, Al. Słowackiego 20. 
 
Wyrażam zgodę na opublikowanie dostarczonej wraz ze zgłoszeniem fotografii na portalu 
internetowym dla organizacji pozarządowych (www.ngo.powiat.krakow.pl) na potrzebę 
prezentacji kandydatów do Rady Pożytku. 

  data i podpis kandydata ……………………………………………………………………… 

 

 

 

http://www.ngo.powiat.krakow.pl/
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Załączniki: 

1) oświadczenie kandydata  

2) aktualne zdjęcie 

3) 3 rekomendacje od innych organizacji pozarządowych 

4) opis aktywności w organizacjach pozarządowych; w tym osiągnięcia, wyróżnienia, nagrody 

(max. 1 strona A4)  

5) opis doświadczenia kandydata w zakresie udziału w ciałach doradczych i opiniodawczych (do 500 

znaków) 

6) opis motywacji kandydata do pracy w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego. 

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia ……………… 
a) drogą elektroniczną na adres ngo@powiat.krakow.pl oraz 
b) pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 

Kraków lub dostarczyć osobiście do Starostwo Powiatowe w Krakowie, 
Al. Słowackiego 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ngo@powiat.krakow.pl
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Załącznik nr 2 do Ramowego regulaminu  
Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim 

 
 

Oświadczenie kandydata  
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego   

w Powiecie Krakowskim 

 

Imię (imiona)  ...................................................................................... ……………………………. 

 
Nazwisko  ............................................................................................ ……………………………. 

 

oświadczam, że: 

1.  nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

2.  przeciwko organizacji pozarządowej/wy ch, której/ych jestem/byłem członkiem zarządu 
nie toczy/czyła się sprawa sądowa z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3.  nie zostałem skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych; 

4.  organizacja/cje pozarządowa/we, których jestem/byłem członkiem zarządu terminowo 
rozliczyła się z dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań  Powiatu Krakowskiego. 

 
 
 
Kraków, dnia………………………………      ………………………………………. 

(podpis) 
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2.3. Ramowy wieloletni program współpracy Powiatu Krakowskiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego (założenia) 

 
Rozdział I 

Wprowadzenie do Programu 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie1 
(dalej: Ustawa) umożliwia organom stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego 
fakultatywne uchwalanie Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi (Art. 5a ust. 2 Ustawy). Proponowany tu Wieloletni Program Współpracy 
Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy (zwany dalej: Wieloletni Program) 
tworzy warunki dla realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości i rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Jest dokumentem wyznaczającym politykę Powiatu Krakowskiego na lata  
(należy określić czas dla właściwego projektowanego programu) w obszarze współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na terenie powiatu.   
Aktywna działalność organizacji pozarządowych stanowi istotną cechę społeczeństwa 
obywatelskiego, element spajający i aktywizujący społeczność lokalną. Wieloletni Program 
ma służyć rozwojowi Powiatu Krakowskiego jako miejsca aktywnych obywateli, 
zaangażowanych w działania na rzecz swoich wspólnot lokalnych, samoorganizujących się 
w formalnych i nieformalnych strukturach, i we współpracy z samorządem podejmujących 
działania zmierzające ku realizacji celów wspólnie określonych i opartych na wspólnych 
wartościach. 
Potencjał organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu krakowskiego 
gwarantuje możliwość lepszego zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem 
samorządu powiatowego i tych organizacji. Szczególne znaczenie ma współpraca 
z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania istotnych dla społeczności 
powiatu problemów. Władze Powiatu Krakowskiego podejmując decyzję o opracowaniu 
Wieloletniego Programu wyrażają w ten sposób wolę długofalowego współdziałania 
z organizacjami pozarządowymi w celu jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb 
mieszkańców powiatu. Przystępując do prac nad Wieloletnim Programem, przyjęto 
partycypacyjny sposób jego tworzenia, zgodnie z którym w procesie powstawania 
dokumentu od początku uczestniczą wszystkie zainteresowane strony, tj. przedstawiciele 
trzeciego sektora, przedstawiciele władz Powiatu Krakowskiego (Zarządu Powiatu i Rady 
Powiatu), pracownicy Starostwa Powiatowego w Krakowie. Dodatkowym bodźcem 
do zainicjowania prac nad projektem Wieloletniego Programu stały się działania 
podejmowane od początku 2014 roku w ramach projektu pt.  „Jedność w Rozmaitości – 
Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu 
Krakowskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4.2. 

 
 
 

                                                           
1 Tekst Jednolity Ustawy Dz. U. 2014 poz. 1118 
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Podstawy prawne współpracy 
Współpraca samorządu Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi opiera się 
przede wszystkim na: 
1. Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578, 

z późn. zm.); 
2. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.); 
3. Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013 -2020 przyjętej przez Radę Powiatu 

w Krakowie w dniu 29 maja 2013 r. Zapisy Wieloletniego Programu odnoszą się zwłaszcza 
do pierwszego obszaru strategicznego, jakim jest „Gospodarka, Edukacja i Rynek Pracy”, 
celu operacyjnego 1.4 Rozwój aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców. 

 
 

Rozdział II 
Definicje 

1. Ilekroć w Programie jest mowa o:  
2. „Ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm., Tekst Jednolity 
Ustawy Dz.U. 2014 poz. 1118);  

3. „Wieloletnim Programie” rozumie się przez to „Wieloletni program współpracy Powiatu 
Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata (należy 
określić czas dla właściwego projektowanego programu)”; 

4. „Zadaniu publicznym” rozumie się przez to zadanie określone w art. 4 ust. 1 Ustawy;  
5. „Powiecie” rozumie się przez to Powiat Krakowski;  
6. „Radzie Powiatu” rozumie się przez to Radę Powiatu w Krakowie;  
7. „Zarządzie Powiatu” rozumie się przez to Zarząd Powiatu Krakowskiego;  
8. „Organizacjach pozarządowych” rozumie się przez to organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie;  

9. „Starostwie” rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Krakowie; 
10. „Dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e 

oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, 
poz. 885 tekst jednolity); 

11. „Konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 
ust. 2 i w art.13 Ustawy. 

 
 

Rozdział III 
Cel główny i cele szczegółowe programu 

1. Cel główny: 
Wzmacnianie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego poprzez 
budowanie partnerstwa pomiędzy administracją samorządową i organizacjami 
pozarządowymi. 

2. Cele szczegółowe: 
1) zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu krakowskiego w celu pełniejszego 

zaspokajania ich potrzeb; 
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2) stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz 
społeczności lokalnych lub ogółu mieszkańców powiatu krakowskiego; 

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu polityk publicznych; 
4) wzmocnienie stabilności i odpowiedzialności organizacji pozarządowych w zakresie 

prowadzonych działań; 
5) integracja środowiska organizacji pozarządowych w powiecie krakowskim 

realizujących zadania publiczne; 
6) promowanie dorobku i osiągnięć trzeciego sektora w powiecie krakowskim. 

 
 

Rozdział IV 
Zasady współpracy 

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiat Krakowski kieruje się następującymi 
zasadami: 
1. zasadą partnerstwa – współpraca oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci  

wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów; 
2. zasadą pomocniczości – zgodnie z którą przekazuje się obywatelom i ich organizacjom 

kompetencje i środki do działania wszędzie tam gdzie jest to możliwe; 
3. zasadą efektywności – współpraca z organizacjami pozarządowymi wykorzystywana jest 

do efektywnej realizacji zadań poprzez dokonywanie wyboru najefektywniejszego 
sposobu wykorzystania środków publicznych w celu osiągnięcia możliwie najlepszych 
efektów z  realizacji zadań; 

4. zasadą jawności podejmowanych działań – procedury postępowania przy realizacji 
zadań publicznych przez podmioty programu, sposób udzielania dotacji oraz wykonania 
zadania są jawne; 

5. zasadą uczciwej konkurencji – wykonanie zadań publicznych będzie odbywać się 
w oparciu o otwarty konkurs ofert; 

6. zasadą suwerenności stron – władze powiatu i podmioty programu nie narzucają sobie 
nawzajem zadań, szanują swoją autonomię, mogą zgłaszać wzajemne deklaracje, 
propozycje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony; 

7. zasadą legalności – w myśl której wszelkie działania odbywają się w granicach 
i na podstawie przepisów prawa. 
 

Rozdział V 
Zakres przedmiotowy 

1. Współpraca Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania 
ze sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, szczegółowo ujęte 
w rocznych programach współpracy, obejmujących następujące obszary: 
1) ochrony i promocji zdrowia; 
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego;  
4) upowszechniania kultury fizycznej, sportu  i turystyki; 
5) porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności; 
6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
7) działalności na rzecz  osób niepełnosprawnych; 
8) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinie; 
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9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem pracy; 

10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
11) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

2. Przedmiotem współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi mogą 
być inne, niż wymienione w ust. 1 pkt. 1)-12)  obszary o charakterze społecznym, ważne 
dla potrzeb mieszkańców powiatu. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami 
pozarządowymi na dany rok ujęty jest w rocznym programie współpracy. 

 
 

Rozdział VI 
Płaszczyzny i charakter współpracy 

1. Powiat Krakowski podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w trzech 
płaszczyznach:  
1) współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych;  
2) współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych;  
3) współpraca w zakresie wzmacniania infrastruktury i warunków społecznej 

aktywności.  
2. Współpraca Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi ma charakter 

finansowy i niefinansowy. 
 
 

Rozdział VII 
Formy współpracy 

1. Powiat Krakowski przewiduje finansowe i pozafinansowe formy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 

2. Współpraca o charakterze finansowym polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym poprzez: 

1) powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;  
2) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 

realizacji; 
3) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji 

na dofinansowanie ich realizacji w trybie tzw. małego grantu; 
4) wsparcie realizacji zadań w trybie otwartych konkursów ofert w zakresie 

dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy 
zewnętrznych.   

3. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez wspieranie lub 
powierzanie realizacji zadań własnych powiatu o charakterze wieloletnim służy realizacji 
strategicznych celów rozwoju Powiatu Krakowskiego określonych w Strategii, politykach 
sektorowych oraz programach operacyjnych stanowiących narzędzia wdrożeniowe 
Strategii, a w szczególności odbywa się w następujących obszarach:  
1) Obszar: Gospodarka, edukacja i rynek pracy; 
2) Obszar: Turystyka i dziedzictwo kulturowe; 
3) Obszar: Zarządzanie powiatem oraz współpraca w ramach krakowskiego obszaru  
4) metropolitalnego; 
5) Obszar: Rozwój miast i wsi; 



 

33 
 

6) Obszar: Bezpieczeństwo publiczne, ekologiczne i społeczne. 
4. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 2 może nastąpić 

na zasadach i w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100). 

5. Współpraca o charakterze niefinansowym jest realizowana w szczególności 
w następujących formach: 

1) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, 

2) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji z Powiatową Radą Pożytku Publicznego Powiatu 
Krakowskiego, 

3) tworzenia – w miarę potrzeby – wspólnych zespołów problemowych/konsultacyjnych 
o charakterze doradczym lub inicjatywnym, 

4) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności 
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 

5) organizowania spotkań, konferencji, forów, szkoleń służących wymianie doświadczeń, 
mających na celu profesjonalizację działa organizacji pozarządowych, 

6) promowania współpracy międzysektorowej samorządu i organizacji pozarządowych 
poprzez obejmowanie patronatem Starosty Krakowskiego wybranych przedsięwzięć 
realizowanych przez organizacje pozarządowe; 

7) prowadzenia portalu internetowego skierowanego do organizacji pozarządowych 
na pod adresem www.ngo.powiat.krakow.pl oraz w formie e-newslettera wysyłanego 
do podmiotów trzeciego sektora; 

8) włączania organizacji w działania promocyjne powiatu poprzez zapraszanie do udziału 
w targach i innych imprezach promocyjnych w kraju i za granicą, 

9) rekomendowania organizacji współpracujących z powiatem w przypadku ubiegania 
się o środki ze źródeł zewnętrznych, poszukiwania partnerów itp., 

10) zawieranie umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć. 
 
 

Rozdział VIII 
Priorytetowe zadania publiczne 

1. Ustala się następujące priorytety współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami 
pozarządowymi na lata (należy określić czas dla właściwego projektowanego programu): 
1) Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych w powiecie krakowskim; 
2) Zwiększanie ilości zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym;  
3) Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych na możliwie wczesnym etapie ich 

powstawania;  
4) Tworzenie warunków do samoorganizacji społecznej, partycypacji obywatelskiej 

i wzrostu kapitału społecznego;  
5) Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem społeczności lokalnych;  
6) Poprawa jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe na rzecz 

mieszkańców powiatu.  
2. Ustala się następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie:  
1) ochrony i promocji zdrowia,  

http://www.ngo.powiat.krakow.pl/
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2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania.  
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  
4) upowszechniania kultury fizycznej, sporu i turystyki,  
5) porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności; 
6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
8) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinie; 
9) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i  zagrożonych zwolnieniem pracy; 
10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
11) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

3. Zarząd Powiatu w wyniku stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na uzasadniony wniosek 
organizacji może w drodze uchwały wskazać inne niż określone w ust. 2 zadania, które 
wymagają realizacji i zlecić je organizacjom na zasadach określonych w ustawie 
lub odrębnych przepisach.  

 
 

Rozdział IX 
Okres realizacji programu 

1. Program będzie realizowany  (należy określić czas dla projektowanego programu). 
2. Realizacja Wieloletniego Programu odbywać się będzie w drodze powierzenia 

lub wsparcia przez Powiat Krakowski realizacji zadań publicznych przez podmioty 
Programu w trybie umów rocznych lub wieloletnich, zawartych na czas określony nie 
dłuższy niż (…  ). 

 
 

Rozdział X 
Sposób realizacji programu 

1. Za realizację Programu odpowiedzialne są: 
1) Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego i jednostki organizacyjne Powiatu 

Krakowskiego wskazane przez Zarząd Powiatu Krakowskiego, tj.: 
a) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – w zakresie obszaru ochrony 

i promocji zdrowia; porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa 
i ochrony ludności; 

b) Wydział Edukacji - w zakresie obszaru nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
c) Biuro Promocji i Współpracy - w zakresie obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i  dziedzictwa narodowego; upowszechniania kultury fizycznej, sportu   
i turystyki; 

d) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – w zakresie obszaru ekologii 
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

2) Jednostki organizacyjne Powiatu Krakowskiego, które w obszarach swojego działania 
współpracują z organizacjami pozarządowymi w szczególności Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  w zakresie działalności na rzecz  osób niepełnosprawnych, pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

2. Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz powiatowe jednostki organizacyjne 
podejmują i prowadzą bieżącą współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

3. Bieżąca współpraca polega w szczególności na: 
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a) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań 
finansowanych ze środków Powiatu Krakowskiego; 

b) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi; 

c) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi 
statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego w formach określonych 
w Rozdziale VII. 

4. Za kontakt Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi odpowiada Powiatowy 
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia dla Organizacji 
Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego działający w strukturach 
Starostwa Powiatowego w Krakowie. 

 
 

Rozdział XI 
Źródła finansowania i wysokość środków planowanych na realizację programu 

1. Program jest finansowany z budżetu Powiatu Krakowskiego oraz z innych dostępnych 
środków. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Wieloletniego Programu  
w poszczególnych latach zostanie określona w rocznych programach współpracy  
z organizacjami pozarządowymi. 

 
 

Rozdział XII 
Roczny Program Współpracy 

Rada Powiatu w Krakowie w celu uszczegółowienia zasad współpracy Powiatu Krakowskiego 
z organizacjami pozarządowymi corocznie uchwala Roczny Program Współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, który zawiera w szczególności: 
1. Postanowienia ogólne; 
2. Cel główny i cele szczegółowe Programu; 
3. Zasady współpracy; 
4. Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne; 
5. Formy współpracy; 
6. Okres realizacji programu; 
7. Wysokość środków planowanych na realizację programu; 
8. Sposób realizacji programu; 
9. Sposób oceny realizacji programu; 
10. Informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 
11. Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach. 
 
 

Rozdział XIII 
Sposób oceny realizacji programu 

1. Sposób realizacji Wieloletniego Programu podlega ocenie, która opiera się 
w szczególności na analizie jego wyników pod kątem następujących kryteriów:  
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert na zadania o charakterze wieloletnim;  
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2) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na zadania o charakterze 
wieloletnim;  

3) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na zadania o charakterze 
wieloletnim przez partnerstwa co najmniej dwóch organizacji działających na terenie 
powiatu krakowskiego; 

4) liczby umów zawartych przez Powiat Krakowski z organizacjami pozarządowymi na 
realizację zadań publicznych o charakterze wieloletnim;  

5) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne o charakterze 
wieloletnim we współpracy z Powiatem Krakowskim;  

6) ilości osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych o charakterze 
wieloletnim; (w tym wolontariuszy) przez organizacje pozarządowe;  

7) liczby organizacji pozarządowych, podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne  
o charakterze wieloletnim;  

8) łącznej wysokości środków finansowych Powiatu Krakowskiego zaangażowanych  
w realizację zadań publicznych o charakterze wieloletnim, w wyniku zawarcia 
stosownych umów z organizacjami pozarządowymi;  

9) wysokości kwot udzielonych przez poszczególne komórki organizacyjne dotacji 
na realizację zadań o charakterze wieloletnim;  

10) łącznej wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje 
pozarządowe w realizację zadań publicznych w związku z umowami, o których mowa 
w pkt 3;  

11) zasięgu działań organizacji pozarządowych, w ramach realizacji zadań o charakterze 
wieloletnim.  

2. Za koordynację monitoringu i ewaluacji Wieloletniego Programu odpowiada Biuro 
Promocji i Współpracy we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia dla Organizacji 
Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego, działające 
w strukturach Starostwa Powiatowego w Krakowie.  

3. Wszystkie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego i jednostki organizacyjne 
Powiatu Krakowskiego realizujące zadania publiczne we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, przekazują do Biura Promocji i Współpracy zbiorcze sprawozdania 
z wykonania Wieloletniego Programu i uczestniczą w jego monitoringu. 

 
 

Rozdział XIV 
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

Projekt dokumentu został opracowany w ramach realizacji projektu „Jedność w Rozmaitości 
– Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu 
Krakowskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4.2.. Założenia do Wieloletniego 
Programu zostały wypracowane wspólnie przez przedstawicieli samorządu powiatowego 
i organizacji pozarządowych.  
Konsultacje społeczne projektu dokumentu zostały przeprowadzone w formie spotkań 
konsultacyjnych z udziałem organizacji pozarządowych z terenu powiatu krakowskiego, które 
odbyły się w terminach: 09.02. – 18.02.2015 r. oraz 13.04.– 22.04.2015 r.  
Projekt dokumentu Wieloletniego Programu zostanie umieszczony na stronie internetowej 
Powiatu, portalu internetowym www.ngo.powiat.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

http://www.ngo.powiat.krakow.pl/
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III. STRATEGIA KOMUNIKACJI POWIATU KRAKOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

 

Spis treści 
 
Wprowadzenie  

Pojęcie i istota komunikowania społecznego 

Dialog obywatelski 

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych 

 

Wnioski z analizy diagnostyczne 

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy 
tworzeniu polityk publicznych 

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie realizacji zadań publicznych 

Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności 

 

Plan operacyjny 

Cel operacyjny 1. Tworzenie infrastruktury komunikacji i współpracy 

Cel operacyjny 2. Usprawnianie istniejących mechanizmów komunikacji 

Cel operacyjny 3. Kształtowanie i rozwijanie kultury współpracy 

 

System monitorowania i ewaluacji Strategii Komunikacj 

Poziom organizacyjno-merytoryczny 

Poziom społeczny 
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Wprowadzenie 

 
Samorząd powiatowy uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a także realizuje 
przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych o charakterze lokalnym, 
wykraczających poza działania gmin i nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów 
administracji rządowej. 
 
Jednym z najważniejszych celów funkcjonowania powiatu jest coraz pełniejsze zaspokajanie 
rozmaitych potrzeb społeczności lokalnej. Realizowane zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym dotyczą m.in. infrastruktury społecznej (pomoc i opieka społeczna, 
prowadzenie domów pomocy społecznej), infrastruktury technicznej (transport, drogi 
publiczne), zapewnienia porządku i bezpieczeństwa obywateli, wspierania kultury, kultury 
fizycznej oraz ochrony przyrody i środowiska2. Funkcjonujące w polskim systemie prawnym 
regulacje włączają w proces zaspokajania potrzeb społeczności powiatu także organizacje 
pozarządowe, które – działając na zasadach suwerenności – powinny być naturalnym 
partnerem Powiatu Krakowskiego. Rzeczywista i efektywna współpraca międzysektorowa 
opierać musi się na sprawnym systemie komunikacji pomiędzy obydwoma partnerami. 
 
Strategia Komunikacji zawiera diagnozę obecnego stanu współpracy organizacji 
pozarządowych z samorządem powiatowym, a także – biorąc pod uwagę potencjał tych 
organizacji oraz obowiązujące regulacje prawne – identyfikuje bariery dotychczasowej 
współpracy oraz określa główne kierunki działań zmierzających do poprawy komunikacji 
pomiędzy Powiatem Krakowskim i organizacjami trzeciego sektora. 
 
Strategia Komunikacji Powiatu Krakowskiego z Organizacjami Pozarządowymi jest spójna 
z zapisami Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013-2020. Wpisuje się tym 
samym w wizję powiatu, która zakłada aktywność wspólnot samorządowych i organizacji 
pozarządowych, mającą na celu zapewnienie wysokiego poziomu życia mieszkańców i dostęp 
do usług o wysokim standardzie3. Zapisy Strategii Komunikacji korespondują także 
z realizacją celów szczegółowych dokumentu, które wskazują organizacje pozarządowe jako 
kluczowych partnerów Powiatu Krakowskiego w osiągnięciu celów operacyjnych Strategii.  

                                                           
2 Por. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 z późn. zm.). 
3 Starostwo Powiatowe w Krakowie, Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013-2020, Kraków 2013, s. 46. 
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Matryca zgodności pomiędzy Strategią Komunikacji Powiatu Krakowskiego z organizacjami 
pozarządowymi a Strategią Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013-2020 przedstawia 
się następująco: 

 
Cel strategiczny Strategii Komunikacji 
Powiatu Krakowskiego z organizacjami 
pozarządowymi 

Skuteczny system komunikacji 
i współpracy Powiatu Krakowskiego 

i organizacji pozarządowych 

 

Cele operacyjne Strategii Komunikacji 
Powiatu Krakowskiego z organizacjami 
pozarządowymi 
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3.1. Wsparcie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej 
powiatu 

   

3.2. Rozwój portu lotniczego w Balicach i lotniska  
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transportu, usług i infrastruktury 

   
4.2. Współpraca międzygminna i międzysektorowa    

4.3 Sprawność administracyjna    

O
b

sz
ar

 5
. R

o
zw

ó
j m

ia
st

 

i t
e

re
n

ó
w

 w
ie

js
ki

ch
 5.1. Poprawa dostępności do usług edukacyjnych na 
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5.2. Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej    

5.3. Poprawa dostępności do usług zdrowotnych    

5.4. Rewitalizacja miast i terenów wiejskich oraz 
efektywne zarządzanie przestrzenią 
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Kanał 

Reakcja 

Nadawca Przekaz Odbiorca 
Kodowanie Dekodowanie 

Zakłócenia 

Sprzężenie zwrotne 

Pojęcie i istota komunikowania społecznego 

W najprostszym ujęciu komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek lub 
instytucji, a jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. 
Proces ten odbywa się na różnych poziomach (np. interpersonalnym, grupowym, masowym) 
i przy użyciu różnych środków (np. mowy, pisma, radia, telewizji, Internetu)4. Pomimo bardzo 
dużej złożoności i różnorodności aktów komunikacyjnych, istnieje możliwość wskazania 
pewnych podstawowych elementów każdego procesu komunikacji (Rysunek 1). 

 

 

Rysunek 1. Model procesu komunikacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001, s. 53-79. 

 
Podstawowym elementem procesu komunikacji jest kontekst, czyli warunki, w jakich 
odbywa się komunikowanie. Może ono być warunkowane przez czynniki fizyczne (czas, 
miejsce, temperatura), historyczne, psychologiczne, kulturowe (wartości i normy 
przestrzegane przez uczestników) i społeczne5. 
Uczestnikami procesu komunikowania są nadawcy i odbiorcy. Nadawcą nazywamy podmiot 
(osobę, instytucję), która inicjuje proces komunikacji, odbiorcą zaś podmiot do którego 
skierowany jest przekaz. Obydwa te podmioty mogą różnić się między sobą fizycznie (płeć, 
wiek, itp.) i psychicznie (wyznawane wartości, stopień religijności, uczuciowość, stosunek do 
rozmówcy itp.). W konsekwencji zawsze istnieje ryzyko związane z błędnym odczytaniem 
komunikatu. 
 
Kluczowym elementem procesu komunikowania jest przekaz (komunikat), na który składają 
się symbole i znaczenia, a także nadane im formy i sposoby zorganizowania. Skuteczność 
przekazania komunikatu uwarunkowana jest procesami jego kodowania i dekodowania. 
Pierwsza czynność polega na organizowaniu przekazu w sposób zrozumiały i akceptowany 
przez odbiorców, druga natomiast dotyczy sposobu, w jaki odbiorcy interpretują 
komunikowane im informacje. 
Drogę i środek transportu przekazu od nadawcy do odbiorcy nazywamy kanałem. Wybór 
kanału komunikacyjnego powinien być podyktowany oceną skuteczności – forma przekazu 

                                                           
4 M. Skinder, Komunikowanie społeczne. Wybrane problemy, s. 11: http://www.adm.ukw.edu.pl/pliki/kom.pdf [Dostęp: 09.10.2014 r.] 
5 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999, s. 11. 
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powinna dotrzeć do odbiorcy nie zniekształcona i zostać właściwie odczytana6. Elementami 
i zjawiskami mogącymi negatywnie wpłynąć na proces dekodowania przekazu są zakłócenia, 
czyli tzw. szumy komunikacyjne. Mogą one mieć charakter zarówno zakłóceń mechanicznych 
(temperatura, hałas, uszkodzony odbiornik telewizyjny), jak i emocjonalnych (niechęć 
personalna, brak zainteresowania, stereotypowe myślenie)7. Dlatego też wybór właściwego 
kanału komunikowania jest kluczowy dla prawidłowego odkodowania przekazu. 
 
Reakcję odbiorcy na komunikat po jego odkodowaniu określa się mianem sprzężenia 
zwrotnego. Informuje ono nadawcę, czy przekaz został prawidłowo zrozumiany. 
 
Niezależnie od kontekstu, charakteru nadawców i odbiorców oraz doboru kanałów, wyróżnić 
można pewien zestaw uniwersalnych reguł komunikowania, obejmujących8: 

 precyzyjnie i jasno określone drogi i formy przekazu informacji, 

 krótkie drogi komunikacyjne, 

 bezpośrednie i proste formy przekazu komunikatów, 

 wielość kanałów komunikowania, 

 kompetentne i wiarygodne źródło przekazu informacji, 

 pozytywne informacyjne sprężenie zwrotne – rodzi to wiarę w celowość i skuteczność 
podejmowanych działań komunikacyjnych, 

 zapewnienie możliwie najszerszego dostępu do informacji, 

 podmiotowe traktowanie partnerów procesu komunikowania – poświęcanie należnej 
uwagi otrzymywanym od nich komunikatom oraz reagowanie na te komunikaty. 

 
Działania komunikacyjne władz samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych 
powinny więc opierać się na partnerskim traktowaniu wszystkich uczestników procesu 
komunikacji. Rzetelne i regularne przekazywanie informacji prowadzi w perspektywie do 
wytworzenia wzajemnego zaufania. Działania takie przywracają pojęciu „komunikowanie” 
jego etymologiczne znaczenie – „uczynić wspólnym, zrzeszać się” (łac. communicare)9, 
odnoszące się do budowania realnej wspólnoty lokalnej. W relacjach władz publicznych 
i organizacji pozarządowych mechanizmem wzajemnego komunikowania się ma być 
w założeniu dialog obywatelski. 

 

                                                           
6 J. Hausner (red.), Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, 1999, s. 26. 
7 M. Skinder, dz. cyt., s. 14. 
8 J. Hausner (red.), dz. cyt., s. 36-37. 
9 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001, s. 41. 
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Dialog  obywatelski  

 
Pojęcie „dialog obywatelski” używane jest w Polsce w dwóch znaczeniach – węższym 
i szerszym. W ujęciu szerszym obejmuje ono rozmaite formy udziału obywateli 
w komunikowaniu się z władzą publiczną. W rozumieniu węższym (instytucjonalnym) 
oznacza natomiast udział zorganizowanych grup obywateli w procesie podejmowania decyzji 
przez władze publiczne10. Niezależnie od przyjętego podejścia, dialog obywatelski cechuje 
wzajemność relacji między instytucjami publicznymi i organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, wielość form współdziałania oraz zaangażowanie społeczności na każdym 
etapie procesu decyzyjnego – od ustanawiania struktur, przez definiowanie celów 
politycznych, po ich wdrażanie i ocenianie11. 
 
Bardzo często – choć niestety błędnie – pojęcie dialogu obywatelskiego utożsamia się 
z dialogiem społecznym. Ten ostatni jest tymczasem terminem węższym, obejmującym 
„wszystkie formy negocjacji, konsultacji bądź po prostu wymiany informacji między 
reprezentantami rządu, pracodawców i pracobiorców, dotyczące zagadnień z obszaru polityk 
gospodarczej i społecznej”12. Dialog społeczny ogranicza się tym samym do kształtowania 
stosunków zawodowych, warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych, itp. i zamyka się 
w trójkącie relacji władza – związki zawodowe – pracodawcy13. 
 
Dialog obywatelski jest w konsekwencji ideą szerszą, wynikającą z wykroczenia dialogu 
społecznego poza obszar stosunków pracy14. Istotne znaczenie w jego budowaniu – dzięki 
swojemu doświadczeniu, sprawności organizacyjnej i ważnymi dla większości społeczeństwa 
celami działania – mają organizacje pozarządowe (NGO)15. 
 
Dialog obywatelski opiera się więc na relacjach między państwem (władzami krajowymi, 
lokalnymi), obywatelami i organizacjami pozarządowymi. Umożliwia on grupom społecznym 
i zawodowym przede wszystkim artykułowanie swoich interesów, co pozwala organom 
administracji publicznej podjąć lepsze – adekwatne do oczekiwań i możliwości – decyzje. 
Samorząd lub rząd zyskuje dzięki temu możliwość uspołecznienia mechanizmów 
podejmowania decyzji, rozważenia interesów zbiorowości, a także umożliwia społeczną 
kontrolę władzy publicznej. Obywatele natomiast dostają możliwość dostępu do informacji 
o planach władz, wymiany opinii z innymi jednostkami i organizacjami pozarządowymi 
oraz wypracowywania wspólnych dla całej zbiorowości celów akceptowanych przez organy 
administracji publicznej16. 
W dialogu obywatelskim wyróżnia się kilka poziomów zaangażowania obywateli. Najbardziej 
znaną typologię partycypacji społecznej przedstawił S.R. Arnstein17, który zaproponował 
wyróżnienie ośmiu stopni wpływu obywateli na wynik procesu politycznego (Rysunek 2).  

                                                           
10

 T. Schimanek, Dialog obywatelski. Polska 2007, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 8. 
11 2.Age Platform Europe, Przewodnik dialogu obywatelskiego na rzecz integracji społecznej osób starszych, 2010, s. 2. [Dostęp: 28.05.2014 
r.]: http://www.age-platform.eu/images/stories/106_AGE-civil-dialogue-PL-web.pdf 
12 R. Towalski, Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”-Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2007, s. 14-18. 
13 B. Gąciarz, W. Pańków, Dialog społeczny po polsku - fikcja czy szansa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 17. 
14 K. W. Frieske, Dialog społeczny i demokracja [w:] Zalewski D. [red.], Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Ocena szans rozwoju, 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005, s. 47. 
15 B. Abramowicz., Dialog społeczny w Polsce – instytucjonalizacja i praktyka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, zeszyt IV, 
Poznań 2009, s. 231. 
16

 T. Schimanek, dz. cyt., s. 11-12. 
17 S.R Arnstein., Drabina partycypacji [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Krytyka Polityczna, Warszawa 2012, s. 15-17. 
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Pierwsze dwa szczeble – manipulacja i terapia – to tzw. szczeble „niepartycypacji”. Ludzie nie 
mają w nich możliwości kształtowania praktyk politycznych, są zdani na „edukujący” bądź 
„leczniczy” przekaz odgórny ze strony władz. Zamiast prawdziwej partycypacji mamy w nich 
do czynienia z odgórnym przekazem, który elity narzucają zbiorowości. Brak wpływu oznacza 
w efekcie, że zarówno manipulacja, jak i terapia, nie stanowią form dialogu społecznego. 

 

Rysunek 2. Drabina partycypacji 

Źródło: S.R Arnstein., Drabina partycypacji [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, 
Krytyka Polityczna, Warszawa 2012, s. 16. 
 
Kolejne dwa etapy (informowanie i konsultacje), chociaż zakładają już możliwość zabrania 
głosu przez społeczność lokalną, nie gwarantują wykorzystania jej postulatów w procesie 
podejmowania decyzji. Pozornym działaniem władz jest także „ugłaskiwanie” (ang. 
placation), które dopuszcza obywateli do zajęcia roli doradców, co jednakże nie ma żadnego 
zobowiązującego rezultatu. 
 
Wyższe szczeble drabiny partycypacji oznaczają cedowanie coraz większego zakresu władzy 
w ręce obywateli. Etapy te obejmują partnerstwo, delegowanie oraz kontrolę obywatelską. 
Na tych poziomach obywatele bądź są równorzędnym podmiotem negocjacji, bądź 
zdobywają dominujący autorytet w procesie decyzyjnym, dotyczącym konkretnych polityk 
publicznych. 
 
Prawidłowość funkcjonowania instytucji dialogu obywatelskiego wymaga, aby uczestniczące 
w nim strony cechowało możliwie równe upodmiotowienie w procesie podejmowania 
decyzji. Dlatego też niezwykle istotne jest przyjęcie pewnych założeń niezbędnych dla jego 
prowadzenia. W Polsce zasady i mechanizmy dialogu obywatelskiego określone zostały 
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jedynie w dokumencie programowym Rady Ministrów pt. „Zasady Dialogu Społecznego”18. 
Brak jest tym samym regulacji dialogu obywatelskiego na poziomie ustawowym.  
 
Dokument rządowy stwierdza m. in., że „za nieodzowne minimum dialogu (obywatelskiego) 
należy uznać prezentowanie opinii publicznej przygotowywanych propozycji działania 
administracji rządowej, w celu rozeznania społecznych opinii i nastawień do tych 
propozycji”19. Wywieść można z niego także inne warunki prowadzenia dialogu. Wyróżnić 
należy wśród nich przede wszystkim:20 

 istnienie odpowiedniej reprezentatywności trzeciego sektora, 

 niezależność stron dialogu, 

 równoważenie interesów stron dialogu, 

 działanie w oparciu o zasadę wzajemnego zaufania, poszanowania i prowadzenia dialogu 
w dobrej wierze, 

 wolę i gotowość do wspólnych działań obu stron dialogu, w celu wypracowywania 
kompromisów i porozumień, 

 ustalenie przedmiotu merytorycznego dialogu oraz jego formy w kontekście możliwości 
podejmowania decyzji i ustaleń, 

 zbudowanie odpowiednich struktur i instytucji dialogu oraz zapewnienie jego obsługi 
merytorycznej i logistycznej. 

 
W praktyce funkcjonowania dialogu obywatelskiego, najgęstszą sieć relacji wzajemnych 
z władzami wytworzyły organizacje pozarządowe. Współpracę między tymi dwoma 
podmiotami w zakresie realizacji zadań publicznych wprowadziła Ustawa o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie21. Definiuje ona możliwe formy kooperacji 
administracji publicznej a organizacjami pozarzadowymi22: 

 zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie  
w celu zharmonizowania tych kierunków, 

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi (odpowiednio do zakresu ich działania) 
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, 

 konsultowanie projektów aktów normatywnych z radami działalności pożytku 
publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu 
terytorialnego, 

 tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów 
administracji publicznej. 

 
Ustawa o działalności pożytku publicznego stwarza podstawowe ramy współpracy pomiędzy 
administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Niestety w praktyce kooperacja 

                                                           
18 Chociaż program używa określenia „dialog społeczny”, to termin ten jest w dokumencie rozumiany szeroko i obejmuje, oprócz dialogu 
dotyczącego stosunków pracy, także dialog obywatelski i dialog z udziałem przedstawicieli samorządów. 
19 Rada Ministrów, Zasady dialogu społecznego. Dokument programowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 r., 
Warszawa 2002, s. 8. 
20 T. Schimanek, dz. cyt., s. 15. 
21 Por. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie¸ (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) 
22 Tamże, art. 5 ust.2. 
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ta wciąż pozostaje na niezadowalającym poziomie23. Niski poziom jakości współpracy 
dotyczy przede wszystkim wzajemnego postrzegania się i komunikacji pomiędzy 
przedstawicielami obydwu sektorów. Bardzo często prowadzi to do sytuacji, w której 
samorząd – jako posiadacz wiedzy i informacji – staje się wyłącznym ośrodkiem decyzyjnym, 
który wydaje legalnie uzasadnione polecenia działającym na jego terenie NGO. W efekcie 
większość organizacji pozarządowych nie wykracza poza pozorną partycypację w działaniach 
na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Dlatego też niezbędne staje się wypracowanie 
spójnego systemu współpracy i komunikacji, opartego na partnerstwie władz 
samorządowych i organizacji trzeciego sektora. 
 
 

 

                                                           
23 Por. M. Dudkiewicz, G. Makowski, Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Problemy, wyzwania, 
rekomendacje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011. 
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Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych 

 
Odpowiedzią na potrzebę usystematyzowania komunikacji i coraz sprawniejszego 
współdziałania organizacji pozarządowych i władz lokalnych jest przygotowany pod 
kierownictwem Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”24. 
Niewątpliwą zaletą modelu, obok silnego umocowania w istniejących podstawach prawnych 
regulujących funkcjonowanie obydwu partnerów współpracy, jest koncentracja przede 
wszystkim na kulturze współpracy, a więc także na zacieśnianiu wzajemnych relacji 
i udoskonalaniu metod komunikowania się. Oprócz podstawowych zasad współpracy, 
wynikających bezpośrednio z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(efektywność, pomocniczość, jawność, suwerenność stron, uczciwa konkurencja 
i partnerstwo), wprowadza on także zasadę równości szans. Objawiać się ma ona 
w działaniach na rzecz podniesienia kompetencji osób dyskryminowanych oraz mniejszości 
w celu włączenia ich w proces formułowania, realizacji i oceny polityk publicznych25. 
Model opiera współpracę na trzech podstawowych płaszczyznach26: 

 współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy 
tworzeniu polityk publicznych, 

 współpraca (finansowa i pozafinansowa) jednostek samorządu terytorialnego 
z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, 

 infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności. 
Każda z płaszczyzn podzielona została natomiast na precyzyjnie zdefiniowane obszary 
współpracy (Rysunek 3). 
 
Zadaniem modelu współpracy władz lokalnych i NGO jest wypracowanie wzajemnego 
zaufania, pozytywnego postrzegania siebie nawzajem, a także kształtowanie właściwych 
postaw przedstawicieli obu zaangażowanych grup. Dzięki temu reprezentanci zarówno 
administracji publicznej, jak i organizacji pozarządowych będą w stanie wzajemnie zrozumieć 
swoje potrzeby i oczekiwania i na ich podstawie wypracować metody współpracy. Z tego też 
powodu propozycje zawarte w modelu umożliwiają stopniowe budowanie długofalowej 
współpracy międzysektorowej. 
 

 

 

 

 

                                                           
24 Por. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, 2012. 
25 Tamże, s. 25. 
26 Tamże, s. 12. 
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Płaszczyzna III. 

Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności 

Obszar I. System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych 

Obszar II. Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych 

Obszar III. Partnerstwo lokalne 

Płaszczyzna II. 

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 

w zakresie realizacji zadań publicznych Obszar I. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych 

Obszar II. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych 

Obszar III. Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych 

Płaszczyzna I. 

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych 

przy tworzeniu polityk publicznych Obszar I. Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy 
diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań 

 Obszar II. Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych 
o planach, zamierzeniach i kierunkach działań 

 
Obszar III. Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii  
i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych 

 Obszar IV. Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji 
innych przedsięwzięć 

Obszar V. Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk 
publicznych 

Obszar VI. Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów 

Rysunek 3. Płaszczyzny i obszary modelu współpracy administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Model współpracy administracji publicznej 

i organizacji pozarządowych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2012, s. 9-85. 

 
Wnioski z analizy diagnostycznej 
 
Elementem prac nad Strategią Komunikacji Powiatu Krakowskiego z organizacjami 
pozarządowymi było opracowanie analizy strategicznej metod komunikacji Powiatu 
Krakowskiego z NGO z terenu powiatu. W niniejszym dokumencie zamieszczono 
najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy w podziale na trzy płaszczyzny wynikające 
z Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. 
 
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy 
tworzeniu polityk publicznych 

 Szczególnie istotną barierą przy tworzeniu polityk publicznych są niedostatki metod 
komunikacji związanych z wzajemnym informowaniem się Powiatu i NGO 
o podejmowanych działaniach. Wynikają one często z braku lub niskiej jakości 
baz adresowych znajdujących się w posiadaniu Starostwa Powiatowego. 

 Obecny system dystrybucji informacji nie gwarantuje potwierdzenia dotarcia wiadomości 
oraz otrzymania ewentualnej odpowiedzi zwrotnej. Głównym źródłem informacji dla 
organizacji pozarządowych pozostają urzędy gmin (a nie Starostwo Powiatowe). 

 Niedostosowanie kanałów komunikacji skutkowało często niskim poziomem wiedzy 
i świadomości społecznej odnośnie kompetencji i działań realizowanych przez samorząd 
powiatowy, a także możliwości kooperacji. Powiat nie jest w efekcie traktowany jako 
rzeczywisty partner do współpracy. 

 Głównym źródłem bieżących informacji o działalności Powiatu Krakowskiego są oficjalna 
strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Zarówno BIP, jak i oficjalna 
strona internetowa Powiatu, wymagają doskonalenia, celem podniesienia jakości 
komunikacji pomiędzy władzami lokalnymi a organizacjami pozarządowymi  
i mieszkańcami. 

 Trudności w informowaniu organizacji pozarządowych o inicjatywach Powiatu 
Krakowskiego wynikają także z braku mechanizmu cyklicznych spotkań władz publicznych 
z NGO, poświęconych prezentacji ich planów i zamierzeń. 

 Przedstawiciele NGO wciąż w niewystarczającym stopniu biorą udział w opracowywaniu 
dokumentów strategicznych i wyznaczaniu celów dla społeczności powiatu. Organizacje 
pozarządowe niechętnie korzystają ze swoich uprawnień ustawowych i rzadko włączają 
się we współpracę w tym aspekcie. 

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazują na trudność w komunikacji 
z komórkami Starostwa Powiatowego, dotyczącą udziału w Komisjach Konkursowych. 

 Niedostatki metod komunikacji oraz ewentualne luki informacyjne prowadzą 
do wzajemnej nieufności i wycofania organizacji pozarządowych ze współpracy  
z Powiatem Krakowskim. 

 
 



 

49 
 

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie realizacji zadań publicznych 

 Głównym instrumentem skłaniającym NGO do komunikacji z Powiatem Krakowskim jest 
współpraca finansowa w zakresie realizacji zadań publicznych. 

 Praktyka realizacji zadań zleconych w obszarach: kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu 
oraz ochrony i promocji zdrowia, wykazuje wysoki stopień powtarzalności w zakresie 
powierzania ich wykonywania (często tym samym organizacjom, na podobne inicjatywy). 

 Jednym z podstawowych powodów wycofywania się organizacji pozarządowych 
ze współpracy z Powiatem Krakowskim jest skomplikowanie procedur konkursów 
grantowych. Rozdzielenie obszarów realizacji zadań publicznych pomiędzy komórki 
organizacyjne Starostwa Powiatowego doprowadziło do zróżnicowania procedur 
ubiegania się o środki finansowe. 

 Ważnym mechanizmem współpracy pozafinansowej Powiatu Krakowskiego 
z organizacjami pozarządowymi są tzw. „Patronaty Starosty”. Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych w większości przypadków nie mają świadomości istnienia innych 
mechanizmów współpracy pozafinansowej przy realizacji zadań publicznych. 

 
Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności 

 W Powiecie Krakowskim nie funkcjonuje ośrodek wsparcia, w którym przedstawiciele 
NGO mogliby pozyskać informacje, umożliwiające sprawniejsze aplikowanie o środki 
finansowe oraz objaśniające zasady korzystania z oferowanych przez Powiat Krakowski 
form współpracy pozafinansowej. 

 W Powiecie Krakowskim nie funkcjonuje także Powiatowa Rada Działalności Pożytku 
Publicznego. Jej brak także wynika przede wszystkim z niedostatecznej kultury współpracy 
pomiędzy NGO a Powiatem Krakowskim – przedstawiciele organizacji pozarządowych nie 
rozumieli zadań i celów funkcjonowania tego typu instytucji. 

 W celu podniesienia poziomu wiedzy o działalności władz Powiatu Krakowskiego, 
Starostwo Powiatowe wydaje „Biuletyn Samorządowy”. Zasadne wydaje się 
wprowadzenie w „Biuletynie Samorządowym” rubryki dedykowanej organizacjom 
pozarządowym, w której mogłyby one przedstawiać informacje o swojej działalności. 
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Plan operacyjny 
 
W odpowiedzi na wynikające z analizy niedostatki, w nawiązaniu do przyjętej wizji rozwoju 
współpracy między Powiatem Krakowskim i organizacjami pozarządowymi, sformułowany 
został następujący cel strategiczny:  

 

CEL STRATEGICZNY 
Skuteczny system komunikacji i współpracy Powiatu Krakowskiego 

i organizacji pozarządowych 

 

Z celu strategicznego wynikają trzy cele operacyjne w obszarze komunikacji Powiatu 
Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi (Rysunek 4): 
 
1. Tworzenie infrastruktury komunikacji i współpracy, 

 

2. Usprawnianie istniejących mechanizmów komunikacji, 
 

3. Kształtowanie i rozwijanie kultury współpracy. 
 
 
Należy przy tym podkreślić, że cel priorytetowy 3 przenika cały system komunikacji Powiatu 
Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi. Oznacza to, że rozwojowi kanałów 
komunikacji towarzyszyć musi ciągłe działanie na rzecz intensyfikacji kontaktów i obszarów 
współpracy. 
 
W ramach wyznaczonych celów operacyjnych przedstawiono dodatkowo kluczowe zadania, 
których realizacja zapewnić ma prawidłowy rozwój metod i technik komunikacji pomiędzy 
zainteresowanymi podmiotami. Zapisy Strategii nie wykluczają jednakże podejmowania 
dodatkowych działań, o ile wpisują się one w założenia dokumentu. 
 
Dla zapewnienia kontroli nad stopniem realizacji poszczególnych celów niniejszej Strategii 
Komunikacji stworzono także listę rekomendowanych mierników. Mierniki te są użyteczne 
przede wszystkim w czasie dokonywania monitoringu realizacji oraz aktualizacji dokumentu. 
Lista mierników stanowi bazową propozycję, która podczas prowadzenia procesów 
monitorowania i przeglądu strategicznego może być modyfikowana i uzupełniana – zgodnie 
z potrzebami jednostki wdrażającej. 
 
Strategia Komunikacji Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi stanowi 
zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy mogą zgłaszać swoje 
uwagi i pomysły dotyczące usprawnienia metod komunikacji z Powiatem Krakowskim. Dzięki 
informacji zwrotnej i ciągłemu dialogowi możliwe będzie aktualizowanie zapisów dokumentu 
na bieżąco i przy udziale obywateli. 



 

51 
 

 

Rysunek 4. Schemat Strategii Komunikacji Powiatu Krakowskiego z organizacjami 

pozarządowymi 

 

Strategia komunikacji Powiatu Krakowskiego 
z organizacjami pozarządowymi 

 

Tworzenie infrastruktury 
komunikacji i współpracy 

 utworzenie Portalu 
Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Krakowskiego, 

 utworzenie Ośrodka 
Wsparcia dla Organizacji 
Pozarządowych, 
działającego przy Starostwie 
Powiatowym w Krakowie, 

 powołanie Pełnomocnika ds. 
Organizacji Pozarządowych, 

 powołanie Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, 

 pozostałe działania 
wpisujące się w założenia 
Strategii Komunikacji 

 

Usprawnianie istniejących 
mechanizmów komunikacji 

 modernizacja oficjalnej 
strony internetowej oraz 
Biuletynu Informacji 
Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Krakowie,  

 wprowadzenie zmian do 
standardów konsultacji 
społecznych, 

 wprowadzenie zmian  
w procedurze konkursów 
grantowych, 

 modyfikacja Biuletynu 
Samorządowego Powiatu 
Krakowskiego, 

 promocja aktywności 
organizacji pozarządowych 
w mediach lokalnych, 

 pozostałe działania 
wpisujące się w założenia 
Strategii Komunikacji. 
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Cel operacyjny 1. Tworzenie infrastruktury komunikacji i współpracy 

 

CEL OPERACYJNY 1. MIERNIKI CELU 

Tworzenie infrastruktury komunikacji 
i współpracy 

 Liczba informacji dotyczących 
organizacji pozarządowych i ich 
działalności, pojawiających się w ramach 
Portalu Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Krakowskiego, 
 

 Liczba organizacji zarejestrowanych  
w ramach Mapy NGO, funkcjonującej na 
Portalu Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Krakowskiego, 

 

 Liczba organizacji pozarządowych, które 
skorzystały z oferty Ośrodka Wsparcia 
dla Organizacji Pozarządowych  
i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu 
Krakowskiego, 

 

 Liczba dokumentów strategicznych 
zaopiniowanych przez Radę Działalności 
Pożytku Publicznego.  

KLUCZOWE ZADANIA 

1.1. Utworzenie i rozwój Portalu Organizacji Pozarządowych Powiatu Krakowskiego 

1.2. Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych, działającego przy 
Starostwie Powiatowym w Krakowie oraz ciągle doskonalenie oferty wsparcia 

1.3. Powołanie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych 

1.4. Powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego 
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Strategia postępowania: 
 
Portal Organizacji Pozarządowych Powiatu Krakowskiego funkcjonować ma jako 
internetowa multimedialna platforma komunikacji organizacji pozarządowych z Powiatem 
Krakowskim. Stanowić będzie on główny punkt przekazywania informacji o inicjatywach 
władz lokalnych, a także umożliwi przedstawicielom NGO promowanie własnej działalności. 
W ramach portalu planowane jest stworzenie interaktywnej mapy organizacji 
pozarządowych z terenu powiatu krakowskiego, która pozwoli NGO na nawiązywanie 
kontaktów oraz budowanie partnerstw w celu realizacji wspólnych projektów. W ramach 
funkcjonowania Portalu sugerowane jest także utworzenie podstron, których prowadzenie 
oddane zostanie w ręce przedstawicieli NGO. Działania te zwiększą przepływ informacji nie 
tylko pomiędzy Starostwem Powiatowym i organizacjami pozarządowymi, ale także między 
organizacjami pozarządowymi ze wszystkich gmin powiatu krakowskiego (integracja sektora 
pozarządowego, zawiązywanie współpracy, promocja, itd.). W ramach Portalu funkcjonować 
będzie rubryka aktualności, dotycząca także aktualnych konkursów dotacyjnych (w tym 
podstawowe informacje: nazwa, opis, terminy, odnośniki do informacji szczegółowych 
i wymaganych dokumentów). W założeniu organizacje pozarządowe – jako główni 
użytkownicy Portalu – uzyskają dostęp do newslettera, zawierającego aktualne informacje 
dotyczące Powiatu Krakowskiego i działań Starostwa Powiatowego w Krakowie. 
 
Źródłem informacji dla organizacji pozarządowych będzie także Ośrodek Wsparcia 
dla Organizacji Pozarządowych. Jego utworzenie i rozwój stanowić będzie odpowiedź 
na zgłaszane przez członków NGO potrzeby utworzenia instytucji, w której mogliby oni 
otrzymywać praktyczne wsparcie dotyczące dostępnych konkursów grantowych oraz 
inicjatyw konkursowych, organizowanych nie tylko przez Powiat Krakowski, ale także 
o konkursach regionalnych, krajowych oraz europejskich. Zadaniem Ośrodka będzie ponadto 
udzielanie pomocy przedstawicielom organizacji pozarządowych, dotyczącej prawidłowego 
pisania i rozliczania wniosków konkursowych, a także – przede wszystkim – w realizacji 
projektów. Instytucja ta służyć będzie jako miejsce świadczenia pomocy prawnej 
i merytorycznej niezbędnej NGO do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. 
Celem działania ośrodka będzie prowadzenie regularnego, indywidualnego doradztwa 
stacjonarnego w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych i planowania działań, 
pozyskiwania środków, prawnych i księgowych aspektów działania i rejestracji organizacji 
pozarządowych oraz przygotowywania ofert zadań publicznych. 
 
W ramach funkcjonowania Ośrodka planowane jest także powołanie powiatowego 
Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych. Jego zadaniem będzie dbałość o dotarcie 
z aktualnymi wiadomościami do NGO z wszystkich gmin Powiatu Krakowskiego, a także 
aktualizowanie baz danych teleadresowych tych organizacji. Będzie to także stanowisko 
„pierwszego kontaktu” dla członków organizacji pozarządowych, szukających informacji 
o możliwościach współpracy finansowej i pozafinansowej z Powiatem Krakowskim. Ponadto 
do zadań przewidzianych na tym stanowisku należeć będzie koordynowanie współpracy 
pełnomocników ds. organizacji pozarządowych funkcjonujących we wszystkich gminach 
powiatu krakowskiego. Współpraca ta ma za zadanie przede wszystkim zwiększenie liczby 
kanałów komunikacji i możliwie jak najpełniejsze dotarcie do zainteresowanych stron. 
Zgodnie z sugestiami ze strony organizacji pozarządowych, pożądane jest także 
koordynowanie przez Pełnomocnika kalendarza imprez organizowanych w powiecie 
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krakowskim. Głównym zadaniem instytucji Pełnomocnika będzie podejmowanie działań 
wspierających integrację sektora pozarządowego wokół istotnych problemów społecznych 
i współpraca w tym zakresie ze Starostwem Powiatowym w Krakowie. 
 
W celu usprawnienia procesów komunikacji pomiędzy Starostwem Powiatowym 
i organizacjami pozarządowymi Powiatu Krakowskiego konieczne jest także powołanie 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Instytucje tego typu składają się 
z przedstawicieli administracji publicznej (w tym przypadku przedstawicieli Rady i Zarządu 
Powiatu) oraz członków organizacji pozarządowych. Rada Działalności Pożytku Publicznego 
funkcjonować będzie jako grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie, opiniowanie 
dokumentów dla potrzeb Powiatu Krakowskiego oraz wypracowanie wspólnego stanowiska 
w kwestiach dotyczących polityk publicznych. Kompetencje rad powiatowych określone  
w ustawie obejmują w szczególności27: 

 opiniowanie projektów strategii, 

 opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku 
publicznego, w tym programów współpracy, 

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, 

 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami 
a administracją publiczną, 

 wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom. 
 
Regulacje prawne dopuszczają jednakże możliwość rozszerzenia kompetencji Rady, zgodnie 
z oczekiwaniami obydwu stron dialogu. Istnieje ponadto możliwość wybierania 
reprezentantów NGO w drodze wyborów. 
 
Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowić będzie narzędzie komunikacji i współpracy 
umożliwiające ustalenie wspólnego stanowiska dotyczącego lokalnych problemów 
i kierunków działania, a także opracowanie polityk publicznych. Rada Działalności Pożytku 
Publicznego jest jednakże powoływana na wniosek samych organizacji pozarządowych. 
Dlatego też jej powołanie poprzedzać musi budowanie odpowiedniej kultury współpracy – 
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury komunikacji, a także za pomocą instytucji 
sugerowanych w ramach działania priorytetowego 1. 

                                                           
27

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie¸ (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 
873 z późn. zm.), art. 41 ust. 1. 
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Cel operacyjny 2. Usprawnianie istniejących mechanizmów komunikacji 

 

CEL OPERACYJNY 2. MIERNIKI CELU 

Usprawnianie istniejących mechanizmów 
komunikacji 

 Liczba wejść na oficjalną stronę 
internetową oraz odwiedzin Biuletynu 
Informacji Publicznej Powiatu 
Krakowskiego, 

 

 Liczba spotkań konsultacyjnych 
przeprowadzonych w oparciu o nowe 
standardy konsultacji społecznych, 

 

 Liczba zadań publicznych, zleconych do 
realizacji organizacjom pozarządowym, 

 

 Liczba podpisanych umów na realizację 
zadania publicznego na okres 
przekraczający jeden rok budżetowy, 

 

 Liczba wpisów promujących działalność 
organizacji pozarządowych na stronach 
internetowych Powiatu Krakowskiego. 

KLUCZOWE ZADANIA 

2.1. 
Modernizacja oficjalnej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Krakowie 

2.2. Wprowadzenie zmian do standardów konsultacji społecznych 

2.3. Wprowadzenie zmian w procedurze konkursów grantowych, 

2.4.. Modyfikacja Biuletynu Samorządowego Powiatu Krakowskiego 

2.5. Promocja aktywności organizacji pozarządowych w mediach lokalnych 
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Strategia postępowania: 
Celem modernizacji oficjalnej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Krakowie ma być przede wszystkim poprawa ich czytelności oraz 
zwiększenie dostępności informacji na nich zawartych. Dotyczy to zarówno samego projektu 
obu witryn, zwłaszcza zakładek dedykowanych przedstawicielom organizacji pozarządowych, 
jak i zaimplementowania wyszukiwarki umożliwiającej sprawne przeszukiwanie baz danych. 
Konieczne jest także uporządkowanie dotychczasowych wpisów na obu stronach, w tym 
przede wszystkim zadbanie o chronologiczne ułożenie dokumentów udostępnionych w BIP. 
Modernizacja obu stron pozwoli członkom NGO na szybsze i pełniejsze odebranie 
komunikatów ze strony Starostwa, a uproszczenie obsługi zachęci mieszkańców do 
aktywniejszego śledzenia działań władz lokalnych. 
 
Niezwykle istotnym zadaniem jest także wprowadzenie zmian w standardach konsultacji 
społecznych, będących jednym z najważniejszych narzędzi komunikacji Powiatu 
Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi. Zmiany te przebiegać muszą etapami, 
jednakże ich finalnym efektem powinno być konsultowanie strategicznych dokumentów 
i polityk publicznych już na etapie wypracowywania ich założeń. W pierwszej kolejności 
należy jednak przede wszystkim dążyć do: wydłużenia terminu konsultacji (z okresu około 
tygodnia do co najmniej jednego miesiąca) oraz rozszerzenia formy ich prowadzenia – oprócz 
stosowanych dotychczas ankiet, zasadne wydaje się wprowadzenie otwartych spotkań 
konsultacyjnych. Umożliwią one prowadzenie realnego dialogu przedstawicieli Powiatu 
Krakowskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych na temat ostatecznego 
kształtu najważniejszych dokumentów oraz precyzyjne wyjaśnienie znaczenia ich 
postanowień dla dalszej współpracy. Rzeczywiste uczestnictwo członków NGO  
w konsultacjach, przekładające się na widoczny wpływ na regulacje zawarte w politykach 
Powiatu Krakowskiego, przyczyni się nie tylko do zwiększenia popularności tej formy 
komunikacji, ale także doprowadzi do wzrostu wzajemnego zaufania organizacji 
pozarządowych i władz lokalnych. 
 
Jakość komunikacji udoskonalić należy także w obszarze współpracy grantowej. Poprawy 
wymaga tutaj – podobnie jak w przypadku konsultacji społecznych – termin ogłaszania 
konkursów grantowych. Jego wydłużenie umożliwi organizacjom przygotowanie bardziej 
przemyślanych, i poprawnych pod względem formalnym, wniosków. Istotne znaczenie ma 
w tym aspekcie także wprowadzenie mechanizmu zwrotnej informacji pokonkursowej, 
dotyczącej błędów popełnionych przez członków NGO w złożonych wnioskach, a także 
zawierającej informację o prawidłowych metodach ich wypełniania. Zasadne w tym 
kontekście wydaje się także umożliwienie organizacjom uzupełnienia złożonych wniosków 
przed rozpoczęciem ich weryfikacji, w przypadku popełnienia przez ich przedstawicieli 
drobnych błędów formalnych (np. brak podpisu, czy pieczątki). 

Główną przesłanką modyfikacji Biuletynu Samorządowego Powiatu Krakowskiego jest 
umożliwienie współredagowania go organizacjom pozarządowym. Stanowić będzie on dzięki 
temu kolejne narzędzie, umożliwiające NGO promowanie i prezentowanie własnej 
działalności nie tylko Starostwu Powiatowemu, ale także pozostałym organizacjom z Powiatu 
Krakowskiego. Podobne cele ma także zwiększenie wykorzystania mediów lokalnych 
w promocji aktywności mieszkańców powiatu.  
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Cel operacyjny 3. Kształtowanie i rozwijanie kultury współpracy 

 
 

CEL OPERACYJNY 3. MIERNIKI CELU 

Kształtowanie i rozwijanie kultury 

współpracy 

 Liczba zorganizowanych spotkań 
przedstawicieli Powiatu Krakowskiego  
z NGO, 
 

 Liczba organizacji pozarządowych 
przystępujących do konkursów ofert, 

 

 Liczba wniosków konkursowych 
spełniających wymogi formalne, 

 

 Liczba organizacji pozarządowych 
przystępujących do badania metodą 
Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, 

 
 Liczba organizacji pozarządowych 

pozytywnie oceniających współpracę  
z Powiatem Krakowskim. 

KLUCZOWE ZADANIA 

3.1. Organizacja cyklicznych spotkań przedstawicieli Powiatu Krakowskiego  
z członkami organizacji pozarządowych 

3.2. Badanie jakości współpracy metodą Lokalnego Indeksu Jakości 
Współpracy 
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Strategia postępowania: 
 
Aktywność w obszarze kształtowania i rozwijania kultury współpracy przenika pozostałe 
działania priorytetowe i – wykorzystując ich narzędzia – skupia się na budowaniu trwałej 
wspólnoty samorządowej powiatu, opartej na wzajemnym zaufaniu. Dzięki realizacji 
planowanych działań, organizacje pozarządowe staną się pełnoprawnym partnerem dialogu 
obywatelskiego i uczestniczyć będą w diagnozowaniu potrzeb społeczności Powiatu 
Krakowskiego. Interwencje powinny się skupiać na uczeniu obywateli komunikowania się ze 
Starostwem Powiatowym oraz między sobą, a także na monitorowaniu jakości tej 
komunikacji. 
 
Istotnym instrumentem budowania kultury współpracy będą cykliczne spotkania 
przedstawicieli Powiatu Krakowskiego z członkami organizacji pozarządowych  
z terenu powiatu krakowskiego. Tematyka spotkań obejmować może zarówno informowanie 
przedstawicieli NGO o planowanych działaniach władz lokalnych, prowadzenie dyskusji 
i zachęcanie organizacji do włączania się w najbliższe inicjatywy, a także przekazywanie 
wiadomości dotyczących ewentualnych zmian najważniejszych regulacji prawnych, 
wniosków konkursowych, itp. Spotkania tego typu powinny też umożliwiać przedstawicielom 
NGO przedstawianie własnych propozycji zmian oraz wskazywanie władzom lokalnym 
kierunków kluczowych interwencji, mających na celu poprawę jakości funkcjonowania 
wspólnoty powiatowej. Umożliwią one w efekcie faktyczny udział organizacji pozarządowych 
w gromadzeniu danych o potrzebach społeczności lokalnych. 

Kolejnym zadaniem – kluczowym z perspektywy kształtowania kultury współpracy – jest 
monitorowanie jej jakości oraz skuteczności wykorzystywanych w jej ramach narzędzi 
komunikacji. Przykładem narzędzia tego typu monitoringu jest Lokalny Indeks Jakości 
Współpracy (LIJW)28. Zadaniem Indeksu jest pomoc przedstawicielom organizacji 
pozarządowych i administracji samorządowej w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych 
relacji i jakości współpracy oraz sformułowaniu pomysłów, jak te relacje poprawić 
i spowodować, żeby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców 
wspólnoty samorządowej. Analiza z wykorzystaniem Indeksu pozwala także na 
zweryfikowanie stosowanych przez Powiat Krakowski metod komunikacji, a także zebranie 
opinii na temat sugerowanych nowych form dialogu z organizacjami pozarządowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28

 Por. M. Dudkiewicz, G. Makowski, Indeks jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi a 
administracją publiczną, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012 [online]. Dostępny w Internecie: 
http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/Indeks%20Jakosci%20Wspolpracy.pdf [Dostęp 21.11.2014 r.] 
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System monitorowania i ewaluacji Strategii Komunikacji 
 

Procedury wdrażania, monitorowania i aktualizacji zawierają listę działań, których podjęcie 
ma na celu ułatwienie realizacji Strategii Komunikacji Powiatu Krakowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz umożliwienie stałego monitorowania i dostosowywania zapisów 
Strategii do zmieniających się warunków otoczenia społecznego. Proces wdrażania Strategii 
jest rozpatrywany na dwóch głównych poziomach: organizacyjno-merytorycznym 
i społecznym. 

 

Poziom organizacyjno-merytoryczny 
Koordynacja procesu wdrażania i aktualizacji Strategii będzie odbywać się poprzez 
wykorzystanie samorządowego modelu zarządzania Strategią. Model ten przekazuje proces 
zarządzania Strategią w ręce przedstawicieli władz samorządowych, a więc w tym przypadku 
Starosty Krakowskiego i Zarządu Powiatu Krakowskiego oraz Rady Powiatu. 
 
Poziom organizacyjno-merytoryczny obejmuje wdrażanie i monitorowanie realizacji celów 
Strategii Komunikacji Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz przegląd 
zapisów Strategii i ich aktualizację. W konsekwencji systematycznych działań wdrożeniowych 
i monitorujących, osiągnięte zostaną cele operacyjne (średniookresowe) i cel strategiczny 
(długookresowy). 
 
Na poziomie merytorycznym ważną rolę przypisuje się Radzie Powiatu, reprezentującej 
różnorodne środowiska lokalne. Tym samym Rada będzie wsparciem merytorycznym dla 
władz wykonawczych i właściwego Wydziału Starostwa Powiatowego, zajmującego się 
kwestiami Strategii. 
 
Sprawozdawczość z monitoringu i ewaluacji oraz aktualizacja Strategii Komunikacji 
dokonywane będą w okresach rocznych. Okresowa ocena stopnia realizacji Strategii 
prowadzona będzie w oparciu o analizę wskaźnikową, bazującą na miernikach wyznaczonych 
dla każdego celu operacyjnego Strategii. Analiza opracowywana będzie przez wskazany 
wydział Starostwa Powiatowego, odpowiedzialny za jej realizację i monitoring, w oparciu 
o pozyskane dane statystyczne i informacje. Najważniejsze źródła informacji stanowią: 

 statystyka prowadzona przez samorząd powiatowy – generowana i gromadzona przez 
poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, 

 statystyka prowadzona przez podmioty pozarządowe, realizujące działania zbieżne 
merytorycznie z badanym celem operacyjnym. 

 
Zakres czasowy analizy powinien obejmować zmiany w stosunku do roku bazowego i roku 
ostatniego badania (dynamika). Struktura przyporządkowania mierników do celów 
operacyjnych przedstawia się następująco: 
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CEL OPERACYJNY: MIERNIKI CELU 

1.1. Tworzenie 
infrastruktury 
komunikacji  
i współpracy 

 Liczba informacji dotyczących organizacji pozarządowych i ich 
działalności, pojawiających się w Portalu Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Krakowskiego, 
 

 Liczba organizacji zarejestrowanych w ramach Mapy NGO, 
funkcjonującej na Portalu Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Krakowskiego, 
 

 Liczba organizacji pozarządowych, które skorzystały z oferty 
Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw 
Obywatelskich Powiatu Krakowskiego, 
 

 Liczba dokumentów strategicznych zaopiniowanych przez Radę 
Działalności Pożytku Publicznego.  

 

1.2. Usprawnianie 
istniejących 

mechanizmów 
komunikacji 

 Liczba wejść na oficjalną stronę internetową oraz odwiedzin 
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Krakowskiego, 
 

 Liczba spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych w oparciu 
o nowe standardy konsultacji społecznych, 
 

 Liczba zadań publicznych, zleconych do realizacji organizacjom 
pozarządowym, 
 

 Liczba podpisanych umów na realizację zadania publicznego na 
okres przekraczający jeden rok budżetowy, 
 

 Liczba wpisów promujących działalność organizacji 
pozarządowych na stronach internetowych Powiatu 
Krakowskiego. 

 

1.3. Kształtowanie 
i rozwijanie kultury 

współpracy 

 Liczba zorganizowanych spotkań przedstawicieli Powiatu 
Krakowskiego z NGO, 
 

 Liczba organizacji pozarządowych przystępujących do 
konkursów ofert, 
 

 Liczba wniosków konkursowych spełniających wymogi 
formalne, 
 

 Liczba organizacji pozarządowych przystępujących do badania 
metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, 
 

 Liczba organizacji pozarządowych pozytywnie oceniających 
współpracę z Powiatem Krakowskim. 

 

Monitoring realizacji zapisów Strategii Komunikacji służyć ma dostarczaniu informacji 
o skuteczności prowadzonych działań, (a w konsekwencji) umożliwieniu stałej weryfikacji 
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i ulepszania działań, jak również dostarczaniu danych o aktualnym stanie systemu 
komunikacji, a także sporządzaniu okresowych sprawozdań umożliwiających przegląd zadań. 
Monitoring powinien być tak zaplanowany, aby umożliwiał ocenę skuteczności 
podejmowanych działań (rezultaty a oczekiwania), a także stosowności i skuteczności 
zastosowanych środków. 

 
Poziom społeczny 
Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów Strategii Komunikacji Powiatu 
Krakowskiego wśród społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów dla realizacji zadań 
Strategii. Głównym adresatem zapisów Strategii są mieszkańcy oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, a także radni, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz gminy 
powiatu krakowskiego. 
 
Upowszechnienie zapisów Strategii Komunikacji Powiatu Krakowskiego wśród społeczności 
lokalnej ma na celu: 
1. poinformowanie o zakończeniu prac nad opracowaniem Strategii Komunikacji Powiatu 

Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi; 
2. objaśnienie dalszych etapów procesu – realizacja zapisów Strategii, zaproszenie 

partnerów do współpracy; 
3. prezentację priorytetów i kierunków rozwoju współpracy międzysektorowej 

w najbliższych latach; 
4. zachęcenie do włączenia się w realizacji zapisów Strategii. 

 

W celu upowszechnienia treści Strategii Komunikacji proponuje się realizację następujących 
działań: 
1. opracowanie krótkiego materiału informacyjno-promocyjnego, przybliżającego 

mieszkańcom i przedstawicielom trzeciego sektora Strategię Komunikacji Powiatu 
Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi; 

2. umieszczenie do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej Powiatu 
Krakowskiego oraz na Portalu Organizacji Pozarządowych Powiatu Krakowskiego 
i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) materiału przybliżającego zainteresowanym 
Strategię Komunikacji; 

3. przekazanie Strategii Komunikacji oraz materiału informacyjno-promocyjnego drogą 
elektroniczną do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i przedsiębiorstw 
na terenie powiatu krakowskiego. 


