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Wstęp. Konsultacje społeczne – moda czy potrzeba

Publikacje poświęcone konsultacjom społecznym są najczęściej adresowane do pra-
cowników administracji publicznej, w tym administracji samorządowej, która organi-
zuje i przeprowadza konsultacje. Zdecydowanie brakuje poradnika o angażowaniu się 
w procesy konsultacyjne społeczne dedykowanego organizacjom pozarządowym, do 
których konsultacje są bardzo często kierowane. Wydaje się również, że obecnie mamy do 
czynienia z nietypową sytuacją, w której to organizacje pozarządowe powinny animować 
ogłaszanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych. Oczywiście nie jest możliwe, aby 
to organizacje zastąpiły np. samorząd lokalny w prowadzeniu tych procesów, ale należy 
dążyć do modelu, w którym to organizacje dyskutują i ustalają z samorządem sposób 
i przebieg konsultowania konkretnego dokumentu. 

Dlaczego stajemy przed takim wyzwaniem? Jak pokazuje dotychczasowa praktyka konsul-
tacji społecznych w Polsce najczęściej prowadzone są one w sposób bardzo schematyczny 
i bez faktycznej dyskusji, ograniczając się do najprostszych form kontaktu. Jednocześnie 
znaczenie dokumentów, których konsultacje dotyczą jest bardzo duże – mowa tu nie 
tylko o kluczowych dla relacji samorząd-organizacje programach współpracy, ale także 
o strategiach i programach sektorowych i środowiskowych, dokumentach dotyczących 
planowania wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych. 
Pojawia się więc wyraźna potrzeba, aby organizacje pozarządowe zachęcały samorządy 
i instytucje publiczne do świadomego prowadzenia konsultacji, w tym do wszelkich form 
otwartej dyskusji, spotkań oraz konsekwentnego stosowania form konsultacyjnych na 
każdym z etapów powstawania dokumentów. 

Dla wielu organizatorów konsultacji społecznych, którzy świadomie i z nadzieją 
zaangażowali się w zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji zaskoczeniem, 
a dalej silną demotywacją okazało się doświadczenie niskiego zaangażowania uczest-
ników w procesy konsultacji. Tu ponownie pojawia się dla organizacji pozarządowych, 
świadomych wagi procesów partycypacyjnych, duże wyzwanie w animowaniu środowiska 
pozarządowego do udziału w konsultacjach.

Dlaczego udział w konsultacjach jest ważny dla organizacji? Forma konsultacji, w tym 
opisane w przepisach prawa obowiązki ich organizatorów, pozwalają organizacjom 
w sposób jawny i bezpośredni wpływać na kształtowanie polityk publicznych. Pozwalają 
na wyrażanie apeli, zgłaszanie postulatów, formułowanie propozycji oraz dokonywanie 
ocen. Pozwalają także na upowszechnianie wniosków płynących z codziennej pracy NGO. 
Doświadczenia organizacji i wiedza osób zaangażowanych w ich działalność powinny 
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zostać uwzględnione przy planowaniu działań administracji, wydatkowaniu środków 
publicznych i realizacji współpracy międzysektorowej. Aby zasoby te mogły zostać 
zauważone i z sukcesem wykorzystane dla polityk publicznych, muszą najpierw zostać 
nazwane i wygłoszone na forum publicznym. Podstawową szansą na taką dyskusję są 
właśnie konsultacje społeczne, prowadzone w aktywny sposób przez przygotowane 
do tego organizacje.

***
Poradnik ma za zadanie pokazać jakie są wymagania prawne dla prowadzenia konsul-
tacji, jak też – na podstawie przykładu konsultowania programu współpracy samorządu 
z organizacjami pozarządowymi – opisać ich przebieg. Dodatkowo poradnik wskazuje 
doświadczenia i rozwiązania stosowane przez Kujawsko-Pomorską Federację Orga-
nizacji Pozarządowych w konsultacjach społecznych, które uważamy za ważne i godne 
upowszechniania. 

Publikację adresujemy przede wszystkim do organizacji pozarządowych z województwa 
kujawsko-pomorskiego.

Wstęp. Konsultacje społeczne – moda czy potrzeba
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I. Konsultacje społeczne

Definicja: 
Konsultacje społeczne to zorganizowany sposób uzyskiwania przez administrację 
opinii, stanowisk od podmiotów (a więc osób i instytucji), których pośrednio lub 
bezpośrednio dotkną skutki proponowanych przez administrację działań. Plany 
tych działań mogą być zawarte m.in. w projektach aktów prawnych, w projektach 
różnego rodzaju programów, strategii, ale także w projektach budżetów jednostek 
publicznych.

Źródło: Raport końcowy badania efektywności konsultacji społecznych, Millward Brown SMG/KRC, Pracownia 
Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa 2011

Konsultacje społeczne można rozumieć na dwa sposoby. Z jednej strony, konsultacje są 
narzędziem kontaktu przedstawicieli władzy ze społeczeństwem w celu poznania jego 
opinii. Z drugiej zaś strony, konsultacje to pewien proces, który został zaplanowany, 
aby np. w ciągu dwóch miesięcy poznać opinie obywateli i organizacji na temat konk-
retnego dokumentu (planowanych w nim rozwiązań). W praktyce nie chodzi tylko o to, 
aby skonsultować zawartość dokumentu, ale zachęcać i włączać obywateli do udziału 
(partycypacji) w podejmowaniu decyzji. Partycypacja obywatelska ma wspomagać, 
czasami uzupełniać, a czasami zastępować działania administracji publicznej. Wszystko 
po to, aby zwiększać skuteczność funkcjonowania administracji, w tym efektywność 
wydatkowania środków publicznych. 

Oczywiście konsultowanie jest wyzwaniem zarówno dla organizatorów konsultacji, jak 
i dla uczestników. Obie strony muszą bowiem nie tylko wierzyć w zasadność konsultacji, 
ale także przygotować się do konsultacji i zaangażować w wypracowywanie wspólnych 
ustaleń, traktując głos drugiej strony jako równoważny i oddawany z intencją dążenia 
do znalezienia jak najlepszego rozwiązania. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Art. 5., ust. 5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, 
w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
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w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z wymogami wskazanymi w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie konsultowanie aktów prawnych jest obowiązkiem lokalnych władz. 
Gdyby takich konsultacji nie było, organizacje powinny domagać się uchwalenia przez 
lokalną radę (gminy, miasta, powiatu) zasad prowadzenia konsultacji. Natomiast gdyby 
zasad tych nie przyjęto, organizacja pozarządowa działająca na terenie danego samorządu 
może – po bezskutecznym wezwaniu do podjęcia uchwały ws. konsultacji – zaskarżyć 
jej brak do sądu administracyjnego.

Warto podkreślić, że ustawa daje szerokie kompetencje radom pożytku publicznego 
(a więc gremiom współtworzonym przez organizacje pozarządowe), wśród których zna-
jduje się opiniowanie projektów strategii, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego 
dotyczących sfery pożytku publicznego, w tym programów współpracy samorządu 
z NGO. 

W ustawie wskazano, aby konsultacjom poddawać projekty aktów prawa miejscowego 
„w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”. Ponieważ orga-
nizacje działają w wielu dziedzinach i realizują najróżniejsze zadania znaczna część pro-
jektów uchwał wymagać będzie konsultowania z NGO. Na szczeblu wojewódzkim będą to 
m.in. strategia rozwoju województwa czy regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, 
na szczeblu powiatowym i na szczeblu gminnym obok strategii powiatowej czy gminnej 
także strategie rozwiązywania problemów społecznych, plany sieci szkół itp.

Poza tym, ponieważ na każdym szczeblu samorządu (gminnym, powiatowym czy 
wojewódzkim) uchwalane są programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
obowiązek ich konsultacji został szczegółowo opisany w ustawie. Zarówno przy uchwa-
laniu programu rocznego, jak i wieloletniego przebieg tych konsultacji musi zostać 
opisany w samym programie współpracy, a ustawa wskazuje też jakie elementy powinny 
znaleźć się w programie (więcej na ten temat w rozdziale „II. Konsultujemy program 
współpracy”).

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Art. 5a., ust. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po 
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

I. Konsultacje społeczne



9

w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada 
roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Art. 5a., ust. 2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może 
uchwalić, w sposób określony w ust. 1, wieloletni program współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Tak więc, konsultacje prowadzone są z jednej strony z obowiązku ustawowego, ale 
z drugiej strony prowadzone są, bowiem… warto je prowadzić! W procesie konsultacji 
przedstawiciele władz (od szczebla lokalnego po centralne) przedstawiają obywatelom 
(organizacjom) swoje plany, wysłuchują opinii na temat tych planów i w kontekście tych 
propozycji mogę plany te zmieniać przed podjęciem ostatecznej decyzji.

I.1 Praktyka konsultacji społecznych

Najczęściej konsultacje mają bardzo prosty przebieg: organizator konsultacji (np. 
samorząd) publikuje na swojej stronie internetowej projekt dokumentu, np. rocznego 
programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok. 
Jednocześnie zamieszcza informację typu:

Propozycje i uwagi do projektu programu prosimy zgłaszać do dnia 15 listopada 
br., poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacji.

Publikowany jest również formularz, na którym należy wskazywać właściwy frag-
ment dokumentu (programu współpracy), do którego organizacja wnosi uwagi wraz 
z proponowaną zmianą i uzasadnieniem jej wprowadzenia. Formularz taki ma prosty 
i czytelny układ graficzny:

I. Konsultacje społeczne

Lp. Aktualny zapis 
programu Proponowane zmiany Uzasadnienie

1

2

3

4
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Zainteresowani zgłaszają uwagi na formularzu, przesyłają je pod wskazany adres, 
a samorząd organizujący konsultacje weryfikuje te uwagi, podejmuje decyzję o ich 
uwzględnieniu bądź odrzuceniu i przyjmuje – w drodze uchwały – program współpracy. 
Na zakończenie konsultacji publikowane jest zestawienie uwag, które wpłynęły w ramach 
konsultacji, wraz ze wskazaniem decyzji o zastosowaniu ich bądź też nie w ostatecznej 
wersji dokumentu.

I tak kończy się procedura konsultacyjna. W kolejnym roku samorząd znowu przygotuje 
projekt programu na następny rok, ogłosi konsultacje, zainteresowani zgłoszą propozycje 
zmian, samorząd uwzględni je bądź odrzuci i przyjmie program.

Obowiązek wynikający z ustawy został więc spełniony, ale czy można przy tak przeprow-
adzonych konsultacjach mówić o ich efektywności? O faktycznym włączeniu się obu stron, 
a zwłaszcza organizacji pozarządowych w przygotowanie dokumentu? O zrozumieniu 
intencji twórców projektu przez organizacje i odwrotnie – o zrozumieniu przez samorząd 
uwag i propozycji ze strony organizacji? 

Konsultacje prowadzone według opisanego powyżej schematu nie są i nie będą nigdy 
udane i jednocześnie spowodują, że ani organizacje pozarządowe, które przekazały 
uwagi i propozycje, ani też samorząd, który uchwalił projekt nie będą czuli się w pełni 
odpowiedzialni za program, jak też żadna ze stron nie będzie uznawała programu za 
wspólnie wypracowany. Takie schematyczne podejście do konsultacji ma więc wiele 
wad. W tym kontekście warto przyjrzeć się wynikom badań, w których diagnozowano 
m.in. bariery w prowadzeniu konsultacji społecznych. Bariery te wskazywały obie strony 
procesu konsultacji:

Powody nieuczestniczenia organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych 
w opinii przedstawicieli samorządów (urzędników):

organizacje nie są zainteresowane udziałem w konsultacjach społecznych•	

I. Konsultacje społeczne

Lp. Aktualny zapis 
programu

Nazwa
organizacji

Proponowane
zmiany

Uzasadnienie
organizacji

Zaakceptowano 
/ odrzucono

1

2

3
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w organizacjach brak jest osób, które mogłyby w sposób rzeczowy sformułować •	
uwagi
organizacje nie są przekonane, że ich propozycje zostaną wzięte pod uwagę•	
organizacje nie mają wystarczająco dużo czasu na przygotowanie uwag•	
do organizacji nie dociera informacja o prowadzonych właśnie konsultacjach•	

Powody nieuczestniczenia organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych 
w opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych

brak wiedzy o tym, czym są konsultacje społeczne•	
brak informacji o odbywaniu się konsultacji społecznych•	
brak czasu na udział w konsultacjach społecznych•	
zbyt krótki czas na składanie uwag•	
zbyt skomplikowana procedura składania uwag•	
przeświadczenie o małym znaczeniu udziału i niewielkim (lub żadnym) wpływie •	
na ostatecznie podejmowaną decyzję

Jak widać z powyższego zestawienia, większość barier jest możliwa do zniwelowania, 
jeżeli nie ograniczymy konsultacji społecznych wyłącznie do formy korespondencyjnej 
(przesyłania uwag i propozycji na adres poczty elektronicznej lub na adres siedziby 
instytucji). Czy istnieją więc standardy konsultacji, które należy stosować?

I.2 Standardy prowadzenia konsultacji

Trudno jest mówić o standardach konsultacji, bowiem w praktyce nie zostały nigdzie 
prawnie określone, są wyłącznie wynikiem praktyki i poszukiwania najlepszych 
rozwiązań. Z pewnością w konsultacjach możemy mieć do czynienia z dwoma rodza-
jami standardów: 

prawnymi – konsultacje to wypełnienie obowiązków zawartych w przepisach •	
prawnych, 
pozaprawnymi – konsultacje to umiejętność dobrej organizacji pracy, dbanie •	
o jakość i efektywność działania jednostek sektora publicznego; stosowanie zasad 
etycznych, takich jak uczciwość, dotrzymywanie obietnic; stosowanie zasad etykiety 
jak umiejętność prowadzenia sporu, szanowanie odmiennych opinii itp.

A więc jak należy prowadzić konsultacje społeczne? Z pewnością wskazać tu można 
sześć ważnych cech, które złożą się na dobrze przeprowadzone konsultacje:

I. Konsultacje społeczne
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1. WIELOŚĆ FORM KOMUNIKACJI

zastosowanie różnorodnych płaszczyzn komunikacyjnych do nawiązywania •	
kontaktu oraz faktycznego budowania dialogu obywatelskiego pomiędzy 
pracownikami instytucji (urzędnikami) a obywatelami

Warto, aby o konsultacjach informować szeroko, nie tylko poprzez publikację na stronie 
internetowej danej instytucji publicznej, ale także w ramach rozsyłania informacji drogą 
e-mail z zaproszeniem do udziału w konsultacjach, zamieszczanie ogłoszeń w prasie itp. 
Praktykę informowania organizacji pozarządowych z terenu funkcjonowania danego 
samorządu stosuje z powodzeniem wiele gmin i powiatów. Działanie takie nie tylko 
gwarantuje bezpośrednie dotarcie z informacją do lokalnych organizacji, ale też zachęca 
organizacje do uaktualniania danych kontaktowych.

2. ŚWIADOME PLANOWANIE

dostosowanie czasu trwania konsultacji do form i zakresu konsultacji•	

Nie wydaje się, aby dobrym pomysłem było prowadzenie konsultacji w okresie krótszym 
niż dwa tygodnie (od ich ogłoszenia do ostatniego dnia przyjmowania uwag). Czas 
niezbędny na pozyskanie informacji o prowadzonych konsultacjach, możliwość zapoz-
nania się z treścią konsultowanego materiału powodują, że faktyczne odniesienie się 
do konkretnych zapisów wymaga czasu. Oczywiście termin dłuższy niż dwutygodniowy 
jeszcze bardziej przysłuży się konsultacjom i liczbie wartościowych uwag. 

3. PRACA ETAPAMI

prowadzenie konsultacji społecznych na jak najszybszym etapie procesu •	
podejmowania decyzji

Coraz bardziej przyzwyczajamy się do modelu, w którym konsultacje społeczne reali-
zowane są wyłącznie w odniesieniu do gotowych (kompletnych) dokumentów. Nie jest 
to właściwe podejście, bowiem przy kompletnym („zamkniętym”) dokumencie bardzo 
trudno jest odnieść się do konsultowanego materiału. Dla uczestników konsultacji 
nieznane są motywacje, kontekst i uzasadnienie powstania dokumentu, a rozległość treści 
nie zachęca do zapoznania się z nią i do zgłaszania uwag, bowiem ewentualne uwagi 
w jednej części dokumentu mogą nie być komplementarne z pozostałymi częściami 
dokumentu. Dlatego też, aby konsultacje faktycznie przyczyniały się do zmiany i po-
prawy jakości podejmowanych decyzji, warto realizować je etapami, tj. gdy tworzone 

I. Konsultacje społeczne
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są założenia dokumentu, w tym weryfikowana jest zasadność jego tworzenia, a dalej 
ponownie, gdy gotowe są cele i powiązane z nimi działania, jak również wówczas, gdy 
gotowy jest już kompletny dokument. Podejście takie utwierdzi uczestników procesu 
konsultacji co do ważkości dokumentu, jak też spowoduje, że wszyscy uczestnicy tego 
procesu będą czuli się odpowiedzialni za jego ostateczny kształt. 

4. PROWADZENIE DYSKUSJI

realizowanie konsultacji również w formach spotkań otwartych, w tym w formie •	
dyskusji

Spotkania konsultacyjne, które obecnie prowadzą tylko nieliczne samorządy, wydają się 
formą, którą należy przewidzieć w każdym procesie konsultacji. Spotkanie takie podnosi 
rangę konsultacji – wskazuje uczestnikom na ważkość kwestii, ale przede wszystkim 
pozwala na dyskusję, wymianę opinii, jak też na bliższe zapoznanie uczestników z za-
daniami i kontekstem konsultowanego dokumentu.  

5. ZADAWANIE PYTAŃ

stworzenie uczestnikom możliwości zadawania pytań do konsultowanego •	
dokumentu

Bardzo często uczestnikom konsultacji brak jest wiedzy i kompetencji do dyskusji, bowiem 
nie znają lub nie rozumieją znaczenia konsultowanego dokumentu dla rozwoju lokalnej 
społeczności, jego powiązań z innymi dokumentami i celami działań samorządu. Tym 
samym, spotkanie konsultacyjne, a także konsultowanie przez internet wymaga od orga-
nizatora konsultacji komentarza z wyjaśnieniem czemu konkretny dokument służy, jakie 
są jego cele i co od niego zależy (jakie będą skutki jego wprowadzenia). W przeciwnym 
wypadku czas przeznaczony na konsultacje upłynie na wyjaśnianiu nieporozumień 
i utrudni dochodzenie do konsensusu. 

6. TWORZENIE PODSUMOWAŃ

podsumowywanie konsultacji i odniesienie się do każdej ze zgłoszonych •	
uwag

Wśród osób i organizacji, które nie uczestniczą w procesie konsultacji, dominuje zdanie, 
że zgłoszone przez organizacje opinie i propozycje nie zostaną uznane za wartościowe 
i zostaną odrzucone. Dlatego też konieczne jest podsumowanie konsultacji i stworzenie 

I. Konsultacje społeczne
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zestawienia, w którym zebrane zostaną wszystkie uwagi, które wpłynęły w ramach kon-
sultacji (również w trakcie spotkań otwartych). Instytucje doświadczone w prowadzeniu 
konsultacji społecznych tworzą bardzo szczegółowe podsumowania, odnosząc się do 
wszystkich uwag w konsultacjach, nie tylko dlatego, że szanują głos poszczególnych 
uczestników konsultacji, ale również dlatego, że wiedzą z doświadczenia, że uwagi 
wniesione a nieskomentowane zniechęcają do udziału w kolejnych konsultacjach.

Wskazane powyżej sześć, – jak się wydaje podstawowych – cech organizowania i prow-
adzenia konsultacji warto zastosować w każdych konsultacjach, do których zapraszane są 
organizacje pozarządowe. Ale czy organizacje te są w stanie spowodować wprowadzenie 
tych zasad do praktyki konsultacji w ich środowisku? Nie wydaje się to niemożliwe. 
Zasady organizacji konsultacji społecznych mogą być elementem programu współpracy 
samorządu z organizacjami pozarządowymi, więc postulowanie tych rozwiązań do pro-
gramów współpracy powinno być pierwszym zadaniem przy najbliższych konsultacjach 
społecznych aktualnie przygotowywanego programu współpracy. Ewentualnie może stać 
się postulatem lokalnych organizacji skierowanym do samorządu w drodze odrębnego 
listu czy w ramach oficjalnego spotkania. Ciekawą i prawdopodobnie najlepszą metodą 
może okazać się jednak zaproponowanie przeprowadzenia konsultacji przez organizacje 
pozarządowe, gdzie to właśnie organizacje zaproszą inne organizacje, jak też przedsta-
wicieli samorządu na spotkanie i zastosują opisane wyżej zasady w praktyce.

Doświadczenia w tym zakresie posiada Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji 
Pozarządowych, która wielokrotnie zwracała się do różnych instytucji z postulatem 
o stosowanie powyższych zasad, zwłaszcza w zakresie wydłużenia czasu przeprowadzania 
konsultacji, stosowania jaśniejszego języka konsultacji, czy też zorganizowania spotkań 
otwartych nt. problemowych zagadnień. 

I. Konsultacje społeczne
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II. Konsultujemy program współpracy

Spróbujmy teraz przyjrzeć się zastosowaniu wskazanych w poprzednim rozdziale zasad 
w konsultacjach programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Roczny program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest uchwalany 
do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Program musi 
powstać, zostać skonsultowany z organizacjami i uchwalony w każdym z miast i gmin, 
w każdym z powiatów oraz w każdym województwie. Zgodnie z obowiązującymi wy-
mogami ustawy o działalności pożytku publicznego programy współpracy powinny być 
przyjmowane na kolejne lata kalendarzowe i zawierać konkretne, wyliczone w ustawie 
elementy.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Art. 5a., ust. 4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmi-
otami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
1. cel główny i cele szczegółowe programu;
2. zasady współpracy;
3. zakres przedmiotowy;
4. formy współpracy;
5. priorytetowe zadania publiczne;
6. okres realizacji programu;
7. sposób realizacji programu;
8. wysokość środków planowanych na realizację programu;
9. sposób oceny realizacji programu;
10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania 
ofert w otwartych konkursach ofert.

Jak widać, przepisy prawa dość szczegółowo opisują strukturę programu współpracy. 
Założenie jest proste – należy określić zasady współpracę, wskazać cele współpracy 
w danym roku, formy i zakres jej realizacji, określić poziom środków finansowych na 
realizację programu oraz opisać skąd będzie wiadomo, że program został zrealizowany 
a jego cele osiągnięte. W praktyce oznacza to, że poszczególne programy współpracy są 
dzielone na paragrafy, w których opisywane są kolejno wymagane ustawą elementy. 
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II.1 Zastosowanie sześciu zasad

Samorząd lokalny przygotowuje projekt programu i przedkłada go do konsultacji.  
W jaki sposób może poradzić sobie z sześcioma zasadami konsultacji, o których mowa 
w poprzedniej części poradnika?

1. WIELOŚĆ FORM KOMUNIKACJI

Projekt programu współpracy został opublikowany na stronie internetowej samorządu 
w dziale „Aktualności”. Jednocześnie do lokalnych organizacji pozarządowych rozesłane 
zostały zaproszenia do udziału w konsultacjach oraz do udziału w planowanym spotkaniu 
konsultacyjnym (otwartym). Uwagi, opinie i propozycje można składać na przygotow-
anym w tym celu formularzu na wskazany adres e-mail, bądź też na adres pocztowy 
instytucji. Natomiast spotkanie otwarte będzie protokołowane (podczas spotkania, po 
uzgodnieniu tego z uczestnikami, spotkanie może zostać także nagrane) .

2. ŚWIADOME PLANOWANIE 

Samorząd zaplanował, że konsultacje realizowane będą przez cztery tygodnie października. 
W trzecim tygodniu zostanie zorganizowane spotkanie otwarte.
 
3. PRACA ETAPAMI

Do konsultacji został skierowany kompletny dokument programu. Jego pierwsza wersja 
została zaprezentowana lokalnej radzie pożytku publicznego, która wskazała swoje 
uwagi i propozycje na posiedzeniu zorganizowanym w pierwszym tygodniu września. 
W obecnie konsultowanym dokumencie propozycje rady zostały już uwzględnione.

4. PROWADZENIE DYSKUSJI

Zgodnie z zaproszeniem do udziału w spotkaniu skierowanym do organizacji, podczas 
spotkania zostanie omówiony program, w tym rola i znaczenie jego poszczególnych 
elementów oraz ich wewnętrzne powiązania. W dalszej części spotkania możliwe będzie 
zadawanie pytań do treści projektu programu, a także składanie konkretnych propozycji. 
Ze strony samorządu na spotkaniu będą obecne osoby, które przygotowywały program 
i które uczestniczyły w posiedzeniu lokalnej rady pożytku publicznego. Uczestniczyć 
będą również osoby, które bezpośrednio są zaangażowane w prowadzenie konkursów 
ofert dla organizacji pozarządowych.

II. Konsultujemy program współpracy
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5. ZADAWANIE PYTAŃ

Przedkładając projekt do konsultacji organizator konsultacji wskazał kilka pytań pomoc-
niczych dotyczących programu. W ten sposób samorząd chce poznać opinie lokalnych 
organizacji na temat poszczególnych części programu. 
Wśród pytań do uczestników konsultacji znalazły się m.in. następujące pytania:

Czy zasady współpracy są jasno sformułowane?
Czy wskazane w projekcie programu cele uważasz za ważne do osiągnięcia 

w najbliższym roku?
Czy listę celów szczegółowych warto poszerzyć o dodatkowe cele?

Czy w zadaniach, które chcemy wspierać finansowo znalazły się wszystkie ważne 
dla naszej gminy zadania realizowane przez organizacje pozarządowe? 

A może powinniśmy poszerzyć listę zadań?
Czy wśród form współpracy niefinansowej brakuje jakiegoś ważnego elementu?

Czy tryb powoływania komisji konkursowych jest przejrzysty? 
A może należy go uszczegółowić?

Czy zapomnieliśmy o czymś ważnym?

Jednocześnie, poza możliwością odniesienia się wprost do pytań, organizacje mają także 
możliwość składania swoich propozycji do programu na standardowym formularzu, na 
którym należy wskazywać uwagi do poszczególnych punktów programu.

6. TWORZENIE PODSUMOWAŃ

Na zakończenie procesu konsultacji zaplanowano stworzenie zestawienia wszystkich 
zgłoszonych uwag wraz z informacją, czy dana uwaga została przyjęta czy odrzucona 
wraz z uzasadnieniem. Dodatkowo pojawią się podsumowane i zebrane odpowiedzi 
organizacji na pytania pomocnicze przygotowane dla potrzeb konsultacji.

II.2 Zgłaszanie uwag do programu współpracy

Tak jak zostało to już wskazane we wstępie rozdziału „II. Konsultujemy program 
współpracy”, program współpracy musi zawierać kilka elementów. Przyjrzyjmy się 
więc, jakie potencjalnie uwagi i w jakich kwestiach mogą pojawić się w konsultacjach. 
Oczywiście, jeżeli zdarzyłoby się, że w projekcie programu nie ma któregoś z elementów 

II. Konsultujemy program współpracy
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wymaganych w ustawie, organizacje muszą zgłosić ten fakt w konsultacjach. Poniżej 
znajdują się wyjaśnienia i przykłady dla kilku z wymaganych elementów programów 
współpracy

II.2a Zasady współpracy
Dość często w programach brakuje określenia „zasad współpracy”, które należy jednak 
traktować jako fundament współpracy. Zasady te powinny więc obligatoryjnie zostać 
uwzględnione w każdym programie. Chodzi tu o zasady pomocniczości, suwerenności 
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wskazane jest, aby 
program współpracy nie tylko wskazywał, ale też opisywał te zasady. Przyjrzyjmy się 
przykładowi zdefiniowania zasad, który znajduje się w programach współpracy (roc-
znych i wieloletnim) Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi:

Zasada pomocniczości: samorząd uznaje prawo zorganizowanych wspólnot oby-
wateli do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społecznych, 
w tym należących także do sfery zadań publicznych. Współpracuje z organizacjami 
oraz wspiera ich działalność i umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach 
określonych w ustawie.
Samorząd oczekuje od organizacji aktywności w zakresie wykorzystywania różnych 
źródeł finansowania ich działalności oraz samodzielnego wzmacniania swoich 
zasobów osobowych, rzeczowych i finansowych.

Zasada suwerenności stron: samorząd szanuje i respektuje odrębność 
i niezależność organizacji pozarządowych. Samorząd oczekuje od organizacji 
poszanowania swojej autonomii i gotowości do rozważenia propozycji przez 
niego składanych. 
  
Zasada partnerstwa: organizacje pozarządowe są dla samorządu równoprawnym 
partnerem w definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów 
ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych. 
Samorząd oczekuje od organizacji pozarządowych aktywnego uczestnictwa 
w organizowanych przez samorząd spotkaniach tematycznych, konsultacjach 
aktów prawnych oraz przekazywania informacji o działaniach podejmowanych 
na swoim terenie.

Zasada efektywności: samorząd, przy zlecaniu zadań publicznych, dokonuje wybo-
ru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych proponowanych 

II. Konsultujemy program współpracy
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przez organizacje pozarządowe.
Samorząd oczekuje od organizacji gospodarnego wydatkowania środków 
publicznych, rzetelnej realizacji powierzonych zadań oraz wywiązywania się 
z obowiązków sprawozdawczych. 

Zasada uczciwej konkurencji: samorząd jest w stosunku do organizacji 
pozarządowych bezinteresowny i bezstronny. W przypadku  ogłaszania otwartych 
konkursów ofert stosuje się te same kryteria oceny dla wszystkich podmiotów 
konkurujących z sobą o realizację zadań publicznych.
W składanych przez organizacje ofertach realizacji zadania publicznego, samorząd 
oczekuje pełnej i rzetelnej informacji oraz uczciwego przedstawienia swoich 
zasobów, planowanych działań oraz kalkulacji kosztów ich realizacji.

Zasada jawności: samorząd udostępnia organizacjom pozarządowym informacje 
o planach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. 
Samorząd dąży do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z organizacjami 
pozarządowymi były powszechnie dostępne oraz  zrozumiałe w zakresie stoso-
wanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji. 
Samorząd oczekuje od organizacji jawności w działalności statutowej, poprzez 
zamieszczanie stosownych informacji na stronach internetowych organizacji 
oraz włączanie się do bazy organizacji pozarządowych prowadzonej przez 
samorząd. 

W przykładzie każda z zasad odnosi się zawsze do dwóch stron współpracy – wskazano 
zarówno obowiązki samorządu, jak też obowiązki organizacji pozarządowych wynikające 
z każdej z zasad.

II.2b Cel główny i cele szczegółowe programu
Cele programu wskazują jakie są kierunki współpracy, jakie założenia jej przyświecają. Cele 
programów mogą zmieniać się na przestrzeni lat (nie będą w każdym roku takie same!). 
Jednak powinny zostać one jasno podzielone na cel główny (bardzo często formułowany 
jako „rozwój społeczeństwa obywatelskiego”) i cele szczegółowe, których może być 
kilka, np. „wspieranie aktywności społeczności lokalnych oraz tworzenie warunków do 
powstawania nowych inicjatyw obywatelskich”; „budowanie partnerskiej współpracy 
administracji publicznej i organizacji pozarządowych opartej o wzajemne zaufanie 
stron”, „promowanie wolontariatu”; „zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na 
kreowanie polityki społecznej w gminie” itp.

II. Konsultujemy program współpracy
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Bardzo częstym mankamentem programów współpracy jest brak jakiegokolwiek uzasad-
nienia dla realizacji programu, a tym bardziej dla wybrania konkretnych celów wpisanych 
do programu. Ustawa o działalności pożytku publicznego nie wskazuje elementu diag-
nozy/uzasadnienia jako koniecznego, ale jego brak nie pozwala na stworzenie w pełni 
kompleksowego programu, bowiem określenie celów bez znajomości kontekstu i potrzeb 
jest bardzo trudne. Dlatego na formularzu uwag do programu, znaleźć się może np. 
następująca propozycja ze strony organizacji pozarządowej:

 

II.2c Zakres przedmiotowy współpracy
Wymagany w programach „zakres przedmiotowy współpracy” to nic innego jak odwołanie 
do sfer działalności pożytku publicznego wskazanych w ustawie (wyliczonych w 33 
punktach art. 4):

Przedmiotem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest real-
izacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

II.2d Formy współpracy
Formy współpracy to współpraca o charakterze finansowym oraz o charakterze nie-
finansowym. Współpraca finansowa to zlecania realizacji zadań publicznych w trybie 
otwartego konkursu ofert lub w tzw. trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego 
konkursu ofert). 

Tylko nieliczne samorządy planują w programach współpracy dodatkowe formy 
współpracy finansowej takie jak np.: 

dofinansowanie wkładu własnego organizacji, w przypadku uzyskania dotacji ze •	

II. Konsultujemy program współpracy
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źródeł zewnętrznych (spoza samorządu, który przygotowuje program),
udostępnianie lokali i budynków z zasobów samorządu,•	
nagradzanie działalności organizacji pozarządowych w formie nagród •	
pieniężnych.

Jak pokazują doświadczenia, formy współpracy niefinansowej wymieniane są 
w programach bardzo rzadko, wręcz sporadycznie. Tymczasem w obszarze tym ustawa 
umożliwia prowadzenie wielu wymiernych działań, warto więc wpisać je do programu 
i realizować:

diagnozowanie lokalnych problemów i wyzwań,•	
wzajemne informowanie się partnerów o planach, zamierzeniach i kierunkach •	
działań,
współtworzenie strategii i programowanie polityk publicznych,•	
konsultowanie założeń i aktów normatywnych,•	
wdrażanie polityk publicznych, w tym tworzenie rozwiązań prawnych i instytucjo-•	
nalnych,
ocenianie oraz pomiar efektów realizacji polityk i programów (ewaluacja),•	
organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i poradnictwa w zakresie, będącym •	
przedmiotem zainteresowania organizacji i samorządu,
promowanie współpracy międzysektorowej samorządu i organizacji pozarządowych •	
poprzez obejmowanie patronatem samorządu wybranych przedsięwzięć realizow-
anych przez organizacje pozarządowe,
zawieranie umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć,•	
udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych •	
powołanych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Listę przykładów takich działań można z pewnością jeszcze rozwinąć w zależności 
od możliwości i specyfiki danej jednostki samorządu. Podsumowanie wszystkich ww. 
działań i form współpracy znajdzie się również w części programu nazywanej „sposób 
realizacji programu”.

II.2e Priorytetowe zadania publiczne
W tej części programu wskazywane są te zadania, które samorząd uznaje za najważniejsze 
w najbliższym roku i na których realizację planuje przeznaczyć środki finansowe (w tych 
obszarach będą ogłaszane konkursy dla organizacji). Warto więc szczegółowo przejrzeć 
listę zadań planowanych do finansowania (współfinansowania) i ewentualnie postulować 
jej rozszerzenie zgodnie z obszarami działalności pożytku publicznego. 

II. Konsultujemy program współpracy
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II.2f Sposób oceny i realizacji programu
Ta część programów okazuje się często bardzo dyskusyjna, bowiem powinna ona zawierać 
informacje wskazujące skąd będzie wiadomo, że program został zrealizowany (osiągnięto 
jego założenia/cele). W projektach programów pojawiają się w tej części informacje typu: 
„liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych”, „kwoty 
udzielonych dotacji”, „liczba zrealizowanych projektów”, „liczba uczestników projektów 
organizacji pozarządowych/zadań powierzonych organizacjom pozarządowym”, „liczba 
wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadań powierzonych organizacjom” itp. 
Główny problem tej części programu to brak wskazania wartości wskaźników, które mają 
zostać osiągnięte w danym roku, np. ile konkursów dla organizacji powinno się odbyć, 
ilu wolontariuszy powinno wziąć udział w zadaniach realizowanych przez organizacje 
przy udziale środków samorządu itp. Tym samym niezbędne jest złożenie konkretnego 
postulatu w ramach konsultacji:

 

II.2g Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
To właśnie w tej części zostanie opisany sposób konsultowania programu. Znajdą się 
tu informacje o umieszczeniu projektu programu na stronie internetowej, spotkaniach 
konsultacyjnych, podsumowanie złożonych uwag, jak też o tym, gdzie dostępne jest 
sprawozdanie z konsultacji społecznych programu.

II.2h Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
W tym punkcie programu opisywane są procedury powoływania komisji konkursowych 
oraz zasady działania tych komisji. Komisje zajmą się oceną i wyborem ofert składanych 
przez organizacje pozarządowe w konkursach. Warto więc, aby procedury powoływania 
i działalności komisji przewidywały udział w nich przedstawicieli III sektora, przy założeniu, 
że przedstawiciele organizacji ubiegających się o środki w konkursach nie mogą znaleźć 
się w składzie poszczególnych komisji.

II. Konsultujemy program współpracy
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II.3 Przypadek szczególny – Rekomendacje XIII Forum NGO
Biorąc udział w konsultacjach organizacje pozarządowe mogą również powoływać się 
na rozwiązania stosowane w innych samorządach, czy też na ustalenia konkretnych grup 
i zespołów roboczych, które wypracowały specyficzne rozwiązania. Taką formą powołania 
się na doświadczenia innych, może być odwołanie do „Rekomendacji XIII Forum NGO”, 
które odbyło się w czerwcu 2012 roku w Bydgoszczy. W Forum uczestniczyło blisko 200 
osób, które dyskutując w kilku grupach wypracowały konkretne postulaty i rozwiązania, 
w tym postulaty dotyczące współpracy organizacji pozarządowych i samorządów. Część 
z tych postulatów i rozwiązań może okazać się pomocna, a na pewno nie powinna być 
pomijana w dyskusji nad kształtem programów współpracy.

Poniżej znajduje się pełen tekst ww. rekomendacji:

Rekomendacje 
XIII Forum Organizacji Pozarządowych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uczestnicy XIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego, które odbyło się 26 czerwca 2012 roku, wypracowali rekomendacje i postulaty 
dotyczące codziennej działalności organizacji pozarządowych, jak i współpracy organizacji 
z administracją publiczną. Ustalenia Forum odnoszą się do czterech obszarów.

Zachęcamy do uwzględniania tych postulatów w bieżącej pracy organizacji pozarządowych, 
jak również w trakcie tworzenia programów współpracy samorządów z organizacjami 
i na wszystkich poziomach współpracy międzysektorowej.

I Niezależność organizacji pozarządowych 

Dla organizacji pozarządowej niezależność jest jedną z najważniejszych wartości. 
Wartością, o którą organizacja powinna zabiegać i dbać. Niezależność organizacji bu-
dowana jest przez koncentrację na realizacji misji i celów, profesjonalizm w działaniu, 
apolityczność oraz korzystanie z różnych źródeł finansowania. Uzależnienie od jednego 
źródła finansowania jest niewskazane.

Dowodem niezależności organizacji jest również działalność partnerska (międzysektorowa 
i wewnątrzsektorowa), jak i aktywność w dialogu obywatelskim oraz wywieranie wpływu 

II. Konsultujemy program współpracy
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i współkształtowanie warunków działania III sektora. Organizacje powinny więc angażować 
się w dialog obywatelski, w tym w konsultacje społeczne.

II Profesjonalizacja organizacji pozarządowych

Profesjonalizm jest drogą do rozwoju organizacji pozarządowej. Pozwala na zdobycie 
roli lidera wśród organizacji i w lokalnym środowisku, ale także poszerza wachlarz 
możliwości działania. Istnieją takie wymogi profesjonalizmu, dla realizacji których nie są 
potrzebne pieniądze, ale i takie, których bez zagwarantowanych środków finansowych 
nie można osiągnąć. Oba rodzaje wymogów są ważne. Jednocześnie należy pamiętać, 
że bez profesjonalizmu kadry nie można ekonomizować działania organizacji.
Zagrożenia związane z profesjonalizacją to przede wszystkim zahamowanie entuzjazmu 
i spontaniczności, a dalej doprowadzenie do wypalenia i zmęczenia procedurami. 
Pożądanym rozwiązaniem jest więc „profesjonalne, ale spontaniczne NGO”. 

III Reprezentowanie organizacji pozarządowych

Reprezentowanie organizacji pozarządowych to dla reprezentantów III sektora (członków 
rad pożytku publicznego i organizacji sieciowych) z jednej strony poważne wyzwanie, 
z drugiej zaś odpowiedzialność za budowanie poczucia wspólnoty interesów organizacji 
oraz rzecznictwo interesów III sektora na poziomie gminy, powiatu i regionu. 
Zaangażowanie w reprezentowanie III sektora wymaga aktywności i kreatywności 
reprezentantów i organizacji w uruchamianiu oddolnego procesu – współtworzenia 
„głosu” środowiska pozarządowego (np. poprzez konsultowanie programów współpracy 
administracji publicznej z ngo, udział w tzw. ciałach dialogu, grupach roboczych itp.). 
Niezbędne jest, aby do procesów tych włączać nowopowstające organizacje.

IV Współpraca z administracją publiczną

We współpracy kluczowa jest dbałość o wzajemne zrozumienie i poprawa komunikacji, 
tak aby obie strony znały swoje możliwości, ale i ograniczenia. Strony powinny realizować 
następujące postulaty:

Organizacje pozarządowe winny aktywniej kontaktować się z administracją •	
samorządową, dbać o aktualność danych kontaktowych, jak też korzystać na bieżąco 
ze szkoleń, baz danych i innych narzędzi udostępnianych przez samorząd. 
Jednocześnie wartość środków na zlecane organizacjom zadania musi rosnąć. •	
Jedną z form wsparcia organizacji mogą stać się pożyczki udzielane przez samorząd •	
na działalność NGO.

II. Konsultujemy program współpracy
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Warto korzystać z już istniejących standardów i modeli współpracy i dążyć do coraz •	
wyższej jakości programów współpracy. 
We wszystkich procesach organizacje winny być traktowane jako partner, nie petent, •	
a udana i owocna współpraca powinna być kontynuowana i stała.
Konieczne jest ujednolicenie procedur konkursów i rozliczeń dotacji, jak i stałe •	
podnoszenie kompetencji pracowników administracji współpracujących z NGO. 
Organizacje natomiast winny podnosić jakość działań i profesjonalizować się, m.in. •	
w zakresie składania wniosków czy sprawozdawczości. 
Rekomendacje i ustalenia ze wspólnych spotkań i forów muszą być monitorowane •	
i wprowadzane w życie.

W jaki sposób można zastosować powyższe rekomendacje w konsultacjach społecznych 
programów współpracy? Przyjrzyjmy się kilku przykładom, które dotyczą przede wszyst-
kim rozwinięcia listy celów szczegółowych w projektach programów współpracy oraz 
sposobów pomiaru osiągnięcia tych celów.

Uwagi zgłoszone w konsultacjach mogą brzmieć następująco:

Proponujemy rozwinięcie listy celów szczegółowych o cele wynikające z rekomendacji 
XIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Forum to 
zgromadziło blisko 200 uczestników, głównie przedstawicieli sektora pozarządowego 
(rekomendacje dostępne są pod adresem: http://www.federacja-ngo.pl/rekomendacje-
xiii-forum-ngo,120,l1.html).

Proponowane do uwzględnienia w programie cele szczegółowe to:

1. Zwiększanie roli i zaangażowanie organizacji pozarządowych w współkształtowaniu 
polityk publicznych, w tym stymulowanie i podnoszenie zaangażowania przedsta-
wicieli organizacji w konsultacjach społecznych realizowanych przez samorząd.
Cel ten wynika z rekomendacji Forum wskazanych w części I i w części III ww. reko-
mendacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu mogą tu być: liczba konsultacji społecznych 
adresowanych do organizacji pozarządowych; liczba stanowisk i opinii od przedstawicieli 
organizacji pozarządowych; liczba kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych 
zgłoszonych do pracy w komisjach konkursowych; liczba zespołów konsultacyjnych 
z udziałem przedstawicieli NGO itp.

II. Konsultujemy program współpracy
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2. Tworzenie warunków współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 
służących wzrostowi profesjonalizacji organizacji (m.in. poprzez powierzanie 
coraz większej liczby zadań organizacjom i wspieranie działań oddolnych oraz 
upowszechnianie wolontariatu), służące dążeniu do modelu <<profesjonalne, ale 
spontaniczne NGO>>.
Cel ten wynika z rekomendacji Forum wskazanych w części II ww. rekomendacji. 
Wskaźnikiem osiągnięcia celu mogą tu być: liczba zadań publicznych powierzonych 
do realizacji organizacjom pozarządowym; liczba wolontariuszy zaangażowanych 
w projektach realizowanych przy udziale środków samorządu; liczba inicjatyw oddolnych 
zgłoszonych do finansowania ze środków samorządowych itp.

3. Stałe podnoszenie wielkości kwoty środków na działalność organizacji 
pozarządowych.
Cel ten wynika z rekomendacji Forum wskazanych w części I i w części IV ww. reko-
mendacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu mogą tu być: wartość procentowa środków 
przekazywanych na realizację zadań przez organizacje w stosunku do wielkości budżetu 
samorządu; wartość procentowa budżetu poszczególnych konkursów o środki WKP 
liczona w porównaniu do roku poprzedniego itp.

4. Stałe zwiększanie liczby zadań publicznych powierzanych do realizacji orga-
nizacjom pozarządowych
„Powierzania wykonania zadań publicznych” kosztem modelu „wspierania wykonania 
zadań publicznych” jest oczekiwane w III sektorze, bowiem zadanie powierzone pozwala 
na pełną odpowiedzialność organizacji oraz na uniknięcie konieczności montażu finan-
sowego (trudnego do wykonania przez wiele NGO). Model powierzania zadań jest też 
zgodny z cytowanym wyżej (w rekomendacjach XIII Forum) modelem “profesjonalnego, 
ale spontanicznego NGO”, gdzie organizacja pozarządowa dba o jakość wykonywanej 
pracy (będącej też jej zobowiązaniem wobec samorządu-grantodawcy), a jednocześnie 
jej działalność nie traci elementu społecznego, w pewnym wymiarze spontanicznego 
(koncentruje się bowiem na swojej misji i celach). Wskaźnikiem dla tego celu może być 
np. liczba zadań publicznych powierzanych organizacjom liczona w porównaniu do lat 
ubiegłych.

Powyższe rozwiązania to oczywiście przykłady, ale na pewno ważne i cenne wydaje się 
podnoszenie w dyskusji w ramach konsultacji społecznych odwołań do ustaleń i pos-
tulatów, które są oczekiwane przez środowisko pozarządowe.

II. Konsultujemy program współpracy
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III. O partycypacji obywatelskiej

Zaangażowanie organizacji pozarządowych i poszczególnych obywateli w planowanie, 
tworzenie i badanie efektywności polityk publicznych może przyjmować bardzo różne 
formy. W Polsce coraz częściej stosowane są różne techniki tzw. partycypacji obywatel-
skiej czyli aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach, które dotyczą różnych sfer życia 
obywatelskiego i opierają się na komunikacji z władzą. Partycypacja obywatelska kon-
centruje się właśnie na wzajemnym wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym 
podejmowaniu decyzji.

Technik partycypacji opracowano już bardzo dużo – są to głównie rozwiązania, które 
zostały po raz pierwszy zastosowane w Stanach Zjednoczonych czy w państwach Europy 
Zachodniej, jednak i tam stale się one rozwijają i zdobywają coraz większe znaczenie. 
Serwis internetowy partycypacjaobywatelska.pl zbiera i opisuje wiele z nich wraz z in-
formacjami dotyczącymi technicznej strony ich realizacji (kwestii ewentualnych kosztów, 
wymagań czasowych czy konieczności angażowania zasobów ludzkich). Przede wszystkim 
jednak w serwisie tym znaleźć można informacje jakim celom może służyć dana metoda, 
w jakich sytuacjach warto ją zastosować. Wiele z metod popartych jest też przykładami, 
pochodzącymi często z doświadczeń polskich samorządów i organizacji.

 

Partycypacja obywatelska przybiera różne formy, które w założeniu uwzględniają różny 
stopień zaangażowania obywateli w podejmowane decyzje. Taki podział nazywany jest 
drabiną partycypacji. Na drabinie tej, najprostszą formą partycypacji jest „informowanie”. 
Dlaczego jest to forma najprostsza? Bowiem w najmniejszym stopniu angażuje obywa-
teli. W takim przypadku, działania władz ograniczają się do poinformowania obywateli 
o decyzjach, które tych obywateli dotyczą. W informowaniu nie ma miejsca na aktywny 
wpływ osób i organizacji na kształt podejmowanych przez władzę decyzji i działań. 
Następnym stopniem na drabinie partycypacyjnej jest „konsultowanie” omówione 
szerzej w niniejszym poradniku. W działaniach tych, jak była o tym mowa w poprzed-
nich rozdziałach, władza daje obywatelom możliwość wypowiedzenia się na temat 
planowanych działań. Osoby uczestniczące w konsultacjach występują niejako w roli 
„doradców”, których pyta się o zdanie i opinie w konkretnej sprawie. Nie ma oczywiście 
żadnej gwarancji, że propozycje obywateli zostaną wzięte pod uwagę. 
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Wreszcie „współdecydowanie” jest najwyższym stopniem partycypacji obywatelskiej. 
Tutaj mamy do czynienia z pełnym partnerstwem pomiędzy władzą a obywatelami 
polegającym na przekazaniu obywatelom części kompetencji i odpowiedzialności 
dotyczących podejmowanych działań i decyzji. Tym samym obywatele mają realny 
wpływ na planowane działania. 

Tak jak konsultowanie powoli, ale wyraźnie staje się coraz bardziej rozwiniętą formą 
współpracy władzy i obywateli, tak należy się spodziewać, że również bardziej zaawan-
sowane metody partycypacji zaczną się stopniowo rozwijać. Jak zawsze pozostaje 
pytanie, na ile organizacje pozarządowe włączą się w te procesy? Na pewno już teraz 
warto zapoznać się bliżej z technikami partycypacyjnymi i według potrzeb stosować je 
w działaniach organizacji III sektora. Metody takie jak „komórki planujące”, „World cafe” 
czy „budżet partycypacyjny” mogą być z powodzeniem stosowane m.in. w tworzeniu 
programów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych.

III. O partycypacji obywatelskiej
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IV. Pomoc w procesie konsultacji społecznych 

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych koncentruje się m.in. na rzec-
znictwie interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla organizacji 
członkowskich oraz opiniowaniu prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu lokal-
nym i regionalnym. Dlatego też przedstawiciele Federacji biorą udział w konsultacjach 
społecznych, zespołach opiniodawczych i grupach roboczych. Udział w konsultacjach 
to nie tylko zaangażowanie w dyskusje na terenie lokalnym, ale także regionalnym 
i ogólnopolskim. Ze względu na powagę zagadnienia udziału NGO w konsultacjach 
społecznych, w październiku 2012 roku Zarząd Federacji opublikował „Apel do organizacji 
pozarządowych ws. konsultacji społecznych”, którego treść znajduje się poniżej:

APEL DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
WS. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

„Głos organizacji pozarządowych wyrażany w konsultacjach społecznych jest bardzo 
potrzebny i bardzo ważny, dlatego też apelujemy do Koleżanek i Kolegów z ku-
jawsko-pomorskich organizacji pozarządowych o aktywny udział w konsultacjach 
społecznych organizowanych przez instytucje publiczne, zwłaszcza przez samorządy 
lokalne i regionalny. 

Konsultacje społeczne są jedną z metod rozmowy samorządów i instytucji publicznych 
z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie jest to okazja do faktycznego wpływania 
organizacji na polityki publiczne, wskazywania konkretnych potrzeb do zaspokojenia, 
proponowania praktycznych rozwiązań i wyznaczania jasnych celów do osiągnięcia. Do 
konsultacji trafiają propozycje strategii, programów współpracy, planów wydatkowania 
środków unijnych, projekty uchwał i innych dokumentów, których wprowadzenie ma 
bezpośredni skutek dla funkcjonowania organizacji pozarządowych, a przede wszystkim 
dla podopiecznych i odbiorców działań organizacji. Już niebawem czekają nas konsul-
tacje m.in. Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zasad wykorzysta-
nia funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, programów sektorowych na najbliższe 
lata oraz lokalnych strategii. Dodatkowo pojawiają się nowe rozwiązania planowania 
budżetu samorządów, jak budżet partycypacyjny, które wymagają zaangażowania 
obywateli i organizacji. 

Bardzo ważne jest, aby w konsultacjach tych nie zabrakło głosu środowiska pozarządowego, 
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aby organizacje aktywnie uczestniczyły w konsultacjach ogłaszanych i prowadzonych 
przez podmioty publiczne – zarówno w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, jak 
i konsultacjach prowadzonych drogą elektroniczną. 
Ze strony Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, oferujemy pomoc 
i wsparcie merytoryczne i techniczne w konsultacjach społecznych. Federacja akty-
wnie włącza się w konsultacje na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. 
Pomagamy przy konsultowaniu dokumentów, m.in. poprzez prowadzony przez Federację 
„System Komunikacji i Konsultacji”, poprzez bezpośrednie podpowiedzi i pomoc przy 
formułowaniu wniosków, propozycji i uwag do konsultowanych dokumentów, jak też 
poprzez cykl spotkań w województwie poświęconych skuteczności organizacji w kon-
sultacjach (…) 

Nie zapominajmy, że w trakcie tegorocznego Forum Organizacji Pozarządowych Wojew-
ództwa Kujawsko-Pomorskiego udało się wypracować konkretne postulaty organizacji 
dotyczące funkcjonowania III sektora w naszym województwie oraz współpracy orga-
nizacji i administracji publicznej. Postulaty te, uznane przez blisko 200 uczestników 
Forum, mogą tylko wówczas zostać zrealizowane, gdy zostaną opracowane i przyjęte 
w oficjalnych dokumentach. Konsultacje społeczne są więc sposobem na upowszech-
nianie tych postulatów i wdrożenie ich w życie.

Nie zmarnujmy szansy wpływania na polityki publiczne i tworzenia rozwiązań, na które 
czekamy i których tak bardzo nam brakuje.”

Tak jak zostało to wskazane w apelu, Federacja pomaga organizacjom, które włączają się 
w konsultacje społeczne. Jedną z  form wsparcia jest wzmiankowany w apelu „System 
Komunikacji i Konsultacji” (SKiK). System to narzędzie internetowe (pod adresem www.
federacja-ngo.pl/konsultacje), które umożliwia zamieszczanie dokumentów do konsul-
tacji, a przede wszystkim zamieszczanie do nich komentarzy (uwag, opinii i propozy-
cji). Następnie Federacja zbiera uwagi i przedkłada je w instytucji, która prowadzi 
konsultacje. 
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W „Systemie…” konsultowane były już liczne programy współpracy, wiele dokumentów 
regulujących kwestie wydatkowania środków unijnych, jak też dokumenty sektorowe, 
strategie czy programy branżowe. Na stronie internetowej Federacji znaleźć można 
obszerną bazę dokumentów, w których konsultacjach Federacja uczestniczyła, wraz ze 
stanowiskiem Federacji i ostatecznym kształtem dokumentów po konsultacji.

Dodatkowo Federacja pomaga organizacjom i samorządom w organizowaniu konsultacji 
społecznych, uczestniczy w ich planowaniu oraz włącza się w prowadzenie spotkań 
otwartych.
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