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Monitoring współpracy Urzędów i ich jednostek 

organizacyjnych podległych i nadzorowanych z 

sektorem pozarządowym za 2012 rok 

 

Instrukcja:  

1. W razie wątpliwości definicyjnych należy zapoznać się z broszurą informacyjną, 

która wkrótce będzie dostępna na stronie www.pozytek.gov.pl w zakładce 

„Monitoring ustawy 2012”. 

2. W ramach badania uruchomiona została również infolinia.  

Infolinia funkcjonuje pod numerem telefonu (0-22) 661 11 84 w następujących 

terminach: pn.-pt.  godz. 8.00 - 10.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

http://www.pozytek.gov.pl/
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Uwaga! 

1. Wszędzie, gdzie jest mowa o „urzędzie”, należy rozumieć to pojęcie jako „urząd i  

     wszystkie jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane”. 

2. Wszędzie, gdzie jest mowa o „innych podmiotach prowadzących działalność     

    pożytku publicznego”, należy to rozumieć jako: 

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

- spółdzielnie socjalne,  

- spółki non-profit oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie     

  przepisów ustawy o sporcie, 

- podmioty kościelne i wyznaniowe. 

Są to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    

 i o wolontariacie. 

3. Wszędzie, gdzie jest mowa o „roku 2012”, należy to rozumieć jako okres od 1 stycznia      

     do 31 grudnia 2012r. 

4. Skrót „jst”, występujący w ankiecie, należy rozumieć jako jednostka samorządu 

 terytorialnego. 

5. Wszędzie, gdzie jest mowa o „ustawie”, należy to rozumieć jako Ustawa o działalności 

 pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

0. DANE O URZĘDZIE 

1.1.  Proszę podać rodzaj instytucji w imieniu której wypełnia Pan/Pani ankietę. 

1.  Ministerstwo wraz ze swoimi agencjami i jednostkami podległymi 

2.  Urząd centralny wraz ze swoimi agencjami i jednostkami podległymi     

3.  Urząd wojewódzki  

4.  Administracja zespolona w województwach      

5.  Urząd marszałkowski      

6.  Starostwo powiatowe      

7.  Miasto na prawach powiatu      

8.  Urząd gminy, urząd miasta i gminy, urząd miasta, które nie jest miastem na prawach  

         powiatu        

 

1.2. Proszę podać dane o instytucji wypełniającej ankietę.   

 

1.2.1. Nazwa instytucji 

 ......................................................................................................................................................  

1.2.2 Adres  

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

1.2.3. Województwo  

1.  dolnośląskie 

2.  kujawsko-pomorskie 



 3 

3.  lubelskie 

4.  lubuskie 

5.  łódzkie 

6.  małopolskie 

7.  mazowieckie 

8.  opolskie 

9.  podkarpackie 

10.  podlaskie 

11.  pomorskie 

12.  śląskie 

13.  świętokrzyskie 

14.  warmińsko-mazurskie 

15.  wielkopolskie 

16.  zachodniopomorskie 

1.2.4. Powiat .................................................................................................................................  

1.2.5. Gmina .................................................................................................................................  

 

 

1.3. Czy w urzędzie lub poszczególnych jego wydziałach jest wyznaczona osoba lub 

osoby odpowiedzialne za kontakt z organizacjami pozarządowymi? 

 

1.  Tak  

2.  Nie 

 

1.4 Proszę podać dane osoby/osób odpowiedzialnej/ych za kontakty z organizacjami 

pozarządowymi lub, jeżeli takiej/ich nie ma, dane osoby wypełniającej ankietę. 
 

1.4.1. Imię i nazwisko ..................................................................................................................  

1.4.2. Stanowisko .........................................................................................................................  

1.4.3. Numer telefonu ...................................................................................................................  

1.4.4. Adres e-mail .......................................................................................................................  

 

A. WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

Zlecanie zadań w roku 2012. 

 

2.1 Czy w 2012 r. urząd przekazywał organizacjom pozarządowym lub innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego środki finansowe na 

podstawie umowy (umów) wieloletnich zawartych przed rokiem 2012? 

 

1.  organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom jednostek samorządu 

terytorialnego 

2.  spółdzielniom socjalnym 
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3.  spółkom non-profit oraz klubom sportowym będącym spółkami działającymi na 

podstawie przepisów ustawy o sporcie 

4.  podmiotom kościelnym i wyznaniowym 

 

5.  urząd nie przekazywał środków na podstawie umowy (umów) wieloletnich 

zawartych przed rokiem 2012 => przejście do pytania 2.3 

 

 

 

2.2 Proszę podać wysokość środków przekazywanych w 2012 r. na podstawie umowy 

(umów) wieloletnich zawartych przed rokiem 2012. 

 

1.  organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom jednostek samorządu 

terytorialnego …………………………………………………………………………... 

2.  spółdzielniom socjalnym…………………….………………………………………. 

3.  spółkom non-profit oraz klubom sportowym będącym spółkami działającymi na 

podstawie przepisów ustawy o sporcie
1
………………………………………………… 

4.  podmiotom kościelnym i wyznaniowym…………………………………………..... 

 

 

 

2.3 Czy w roku 2012  urząd zlecał zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie następującym podmiotom: 

 

1.  organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom jednostek samorządu 

terytorialnego 

2.  spółdzielniom socjalnym 

3.  spółkom non-profit oraz klubom sportowym będącym spółkami działającymi na 

podstawie przepisów ustawy o sporcie
2
 

4.  podmiotom kościelnym i wyznaniowym 

 

5.  urząd nie zlecał zadań => przejście do pytania 2.17 

 

 

2.4 Czy urząd zlecał zadania publiczne w trybie otwartego konkursu ofert w rozumieniu 

przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 

 

1.  organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom jednostek samorządu 

terytorialnego 

2.  spółdzielniom socjalnym 

3.  spółkom non-profit oraz klubom sportowym będącym spółkami działającymi na 

podstawie przepisów ustawy o sporcie
3
 

4.  podmiotom kościelnym i wyznaniowym 

 

5.  urząd nie zlecał zadań w trybie otwartego konkursu ofert = > przejście do 

pytania 2.9 

 
 

                                                           
1
 Nie dotyczy klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń 

2
 Nie dotyczy klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń 

3
 Nie dotyczy klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń 
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2.5 Proszę wypełnić tabelę dotyczącą przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Jeśli dana sytuacja nie miała miejsca, proszę wprowadzić wartość zero (0).  

Proszę nie wykazywać środków z funduszy europejskich oraz innych źródeł europejskich (np. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, Szwajcarski 

Mechanizm Finansowy) w tabeli poniżej. 
 

  
  
  

Organizacje pozarządowe i 

stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego  

Podmioty kościelne i wyznaniowe Spółdzielnie socjalne  

Spółki non-profit oraz 

kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na 

podstawie przepisów 

ustawy o sporcie 

 

powierzanie wspieranie powierzanie wspieranie powierzanie wspieranie powierzanie wspieranie 

liczba ofert  złożonych w 

2012 roku  
      

  

liczba podpisanych umów 

w 2012 roku - ogółem 
      

  

 w tym liczba umów 

wieloletnich podpisanych w 

2012 roku 

      

  

wysokość przekazanych w 

2012 roku środków (w 

PLN)
4
 na podstawie umów 

podpisanych w 2012 roku i 

2011 roku  

 

 

 

            

  

                                                           
4
 Wprowadzając kwoty,  proszę zaokrąglić wartość do pełnych złotych. 
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2.6 Czy  organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego składały oferty wspólne (na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy) w otwartych 

konkursach ofert ogłaszanych przez urząd w 2012 roku? 

 

1.  Tak  

2.  Nie => proszę przejść do pyt. 2.8 

 

2.7 Proszę podać liczbę ofert wspólnych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych 

przez urząd w 2012 roku. 

 

 

 

 

2.8 Czy w 2012 roku urząd zawarł umowy z organizacjami pozarządowymi lub 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, umożliwiające zlecanie 

realizacji zadania publicznego innym organizacjom pozarządowym lub podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego, niebędącym stronami umowy, 

odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie zadania 

publicznego (tzw. regranting) (na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy)? 

 

1.  Tak 

2.  Nie 

 

 

 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zadania mogą być zlecane także z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kolejne 

pytania będą szczegółowo odnosić się do takich przypadków. 

 

 

2.9 Czy w 2012 r. urząd zlecał organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania o charakterze lokalnym lub 

regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19 a ustawy)?
5
 

1.  Tak  

2.  Nie => proszę przejść do pyt. 2.11 

 

 

 

2.10 Proszę podać informacje na temat zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym   

zleconych z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19 a ustawy) .
6
 

 

  

Organizacje 

pozarządowe i  

stowarzyszenia 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

Podmioty 

kościelne 

i wyznaniowe 

 

Spółdzielnie 

socjalne 

 

Spółki non-

profit oraz 

kluby sportowe 
będące spółkami 

działającymi na 

podstawie 

przepisów ustawy o 

sporcie 

liczba ofert 

złożonych w 2012 

roku 

  

  

                                                           
5
 Pytanie tylko dla jst 

6
 Pytanie tylko dla jst 
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liczba 

podpisanych 

umów w 2012 

roku  

  

  

wysokość 

przekazanych 

środków w roku 

2012
7
 

  

  

 

 

 

 

2.11 Czy w 2012 r. urząd zlecał organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania z pominięciem otwartego 

konkursu ofert w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 

awarii technicznej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (na podstawie art. 11a ustawy)? 

 

1.  Tak  

2.  Nie => proszę przejść do pyt. 2.13 

 

 

2.12 Proszę podać informacje na temat zadań zleconych z pominięciem otwartego 

konkursu ofert w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 

awarii technicznej (na podstawie art. 11a ustawy). 

 

 

  

organizacje pozarządowe 

lub inne podmioty 

prowadzące działalność 

pożytku publicznego 

liczba ofert złożonych w 2012 roku  

liczba podpisanych umów w 2012 roku  

wysokość przekazanych środków w 

roku 2012
8  

 

 

 

2.13 Czy urząd zlecał organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania publiczne z pominięciem 

otwartego konkursu ofert, na podstawie przepisów ustaw innych niż ustawa 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 
 

1.  Tak  

2.  Nie => proszę przejść do pyt. 2.16 

 
 

2.14 Proszę zaznaczyć wszystkie inne tryby wskazane w przepisach odrębnych aktów 

prawnych, na podstawie których urząd zlecał  zadania. 

Prosimy o zaznaczenie wszystkich właściwych odpowiedzi 
 

                                                           
7
 Wprowadzając kwoty, proszę zaokrąglić wartości do pełnych złotych. 

8
 Wprowadzając kwoty, proszę zaokrąglić wartości do pełnych złotych. 
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1.  na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 

2009r. Nr 178, poz.1380 z późn. zm.); 

2.  na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.); 

3.  na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.); 

4.  na podstawie uchwały jst wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.); 

5.  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); 

6.  na podstawie ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz.U. z  2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.); 

7.  na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857, z 

późn. zm.); 

8.   Inne (proszę wymienić)……………………………………………………………… 

 

 

2.15  Proszę podać informację na temat zadań publicznych zlecanych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert, na podstawie przepisów ustaw innych niż ustawa o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Jeśli dana sytuacja nie miała miejsca, proszę wprowadzić wartość zero (0).  

 

  

organizacje pozarządowe lub 

inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku 

publicznego 

liczba ofert  złożonych w 2012 roku  
liczba podpisanych umów w 2012 roku – 

ogółem 
 

w tym liczba umów wieloletnich 

podpisanych w 2012 roku 
 

wysokość przekazanych w roku 2012 

środków na podstawie umów (w PLN)
9
 

 

w tym środki z funduszy europejskich 

oraz innych źródeł europejskich w  roku 

2012 (w PLN) 
10

  

 

 

 

 

Kolejna seria pytań będzie dotyczyć wszystkich trybów zlecania zadań publicznych, 

zarówno konkursowych, jak i pozakonkursowych 

 

2.16 W ramach których z wymienionych niżej sfer pożytku publicznego zlecano 

organizacjom oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

zadania w  2012 r.?  

Prosimy o zaznaczenie wszystkich właściwych odpowiedzi. 

 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

3) działalności charytatywnej; 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

                                                           
9
 Wprowadzając kwoty, proszę zaokrąglić wartość do pełnych złotych. 

10
 Wprowadzając kwoty, proszę zaokrąglić wartość do pełnych złotych. 
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oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

6) ochrony i promocji zdrowia; 

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w 

praktyce gospodarczej; 

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

15) wypoczynku dzieci i młodzieży; 

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

19) turystyki i krajoznawstwa; 

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

23) ratownictwa i ochrony ludności; 

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 

w kraju i za granicą; 

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 

27) promocji i organizacji wolontariatu; 

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka; 

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32. 

 

2.17 Czy w 2012 roku organizacja pozarządowa lub inny podmiot prowadzący 

działalność pożytku publicznego złożył/a z własnej inicjatywy wniosek o realizację 

zadania publicznego (na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy)?
11

 

 

1.  Tak 

2.  Nie => przejście do pytania 2.19 

 

2.18 Proszę podać liczbę wniosków złożonych w roku 2012 przez organizacje 

pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego?
12

 

 

 

               liczba wniosków 

 

                                                           
11

 Pytanie tylko dla jst 
12

 Pytanie tylko dla jst 
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2.19 Czy w 2012 roku urząd udzielał pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom 

pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego? 

(na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy)? 

 

1.  Tak  

2.  Nie => przejście do pytania 2.21 

 

2.20 Proszę o uzupełnienie informacji na temat pożyczek, gwarancji, poręczeń 

udzielonych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego w 2012 roku.  

 

 

1.               liczba pożyczek                kwota pożyczek  

 

 

2.               liczba gwarancji 

 

 

3.                liczba poręczeń 

 

2.21 Czy w 2012 r. urząd udzielał dotacji inwestycyjnych organizacjom pozarządowym 

oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (na podstawie 

art. 2 ustawy)? 

 

1.  Tak  

2.  Nie => przejście do pytania 3.1 

 

2.22. Proszę podać wysokość środków przekazanych w ramach dotacji inwestycyjnej 

organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego: 

 
 

 wysokość środków 

 

 

 

Instytucja inicjatywy lokalnej uregulowana została w rozdziale 2a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Seria kolejnych pytań będzie 

szczegółowo odnosić się do takich przypadków. 

 

 

B. INICJATYWA LOKALNA
13

  
 

3.1 Czy organ stanowiący jst określił tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o 

realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (na postawie rozdziału 2a 

ustawy)? 

 

1.  Tak 

      2.  Nie  

 

3.2 Czy w 2012 r.  urząd prowadził współpracę z mieszkańcami, organizacjami 

pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

dotyczących inicjatywy lokalnej (na postawie rozdziału 2a ustawy)?  

                                                           
13

 Blok pytań tylko dla jst 
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1.   Tak 

2.   Nie => proszę przejść do pyt. 4.1  

 

 

 

 

3.3 Proszę wypełnić tabelę dotyczącą inicjatywy lokalnej w roku 2012.  

 

liczba złożonych wniosków   

liczba podpisanych umów o wykonanie 

inicjatywy lokalnej w 2012 roku 
 

suma środków przekazanych w ramach 

inicjatywy lokalnej 
 

 

 

3.4 Czego dotyczyły  podpisane umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2012 r.?  

Prosimy o zaznaczenie wszystkich właściwych odpowiedzi. 

 

1.  działań wspomagających  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (art. 4 ust. 1 pkt 13 

ustawy) w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci 

wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jst;  

2.  działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka  regionalnego, a także 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 

5, 16 i 27 ustawy);  

3.    edukacji, oświaty i wychowania (art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy);  

4.    działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy); 

5.    ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach (art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy);  

6.    porządku i bezpieczeństwa publicznego (art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy).  

 

C. PROGRAM WSPÓŁPRACY 

 

 

Kolejna seria pytań dotyczyć będzie programu współpracy na rok 2012 (który 

powinien być uchwalony w 2011 roku) (na podstawie art. 5a ustawy) 

 

4.1 Czy w 2012 roku w urzędzie obowiązywał wieloletni program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego? 

 

1.     Tak 

2.     Nie 

 

4.2 Czy urząd uchwalił roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012? 

 

1.    Tak => przejście do pytania 4.4 

2.    Nie 

 

4.3 Dlaczego nie uchwalono rocznego programu współpracy na 2012r.? 

Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi.  

 

1.  dokument został przygotowany, ale nie przeszedł głosowania przez właściwy organ; 

2.  ze względu na ograniczony zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi lub 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 
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3.  ze względu na brak organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego, działających w zakresie kompetencji urzędu; 

4.  ponieważ nie widzimy potrzeby opracowania i funkcjonowania programu 

współpracy; 

5.  ze względu na brak umocowania prawnego urzędu do uchwalenia programu 

współpracy; 

6.  ponieważ zadania publiczne są realizowane przez zakup usług na zasadach 

przepisów innych ustaw; 

7.  ze względu na brak zainteresowania ze strony sektora pozarządowego współpracą z 

urzędem; 

8.  inne (proszę wymienić) ..................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

=> proszę przejść do pyt. 5.1 

 

 

 

4.4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. 

 

 

C. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

 
5.1 Czy w 2012 roku urząd podejmował współpracę pozafinansową z organizacjami 

pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego? 

4.4.1. 
Data uchwalenia obowiązującego w 2012 r. 

programu współpracy: 
___ - ___ - ______ 

                            dzień        m-c             rok         

4.4.2. Okres obowiązywania: 
Od: 

___ - ___ - ______ 
dzień         m-c             rok 

 

Do: 

___ - ___ - ______ 
dzień        m-c             rok     
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU WSPÓŁPRACY: TAK NIE 

4.4.3. 

Czy organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego uczestniczyły w konsultacjach programu 

współpracy?  

 

 

 

 

=> proszę 

przejść do 

pyt. 6.1 

4.4.4. 

W jakiej formie i w jaki sposób organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego uczestniczyły w konsultacjach programów współpracy? 

 

1.  Dokonując wglądu w siedzibie urzędu oraz przedstawiając swoje uwagi i opinie 

2.  Uczestnicząc w pracach grupy roboczej opracowującej program  

3.  Uczestnicząc w konferencji konsultacyjnej, na której przedstawiano założenia programu. 

4.  Poprzez spotkania robocze z poszczególnymi organizacjami / interesariuszami. 

5.  Otrzymując projekt programu z prośbą o zaopiniowanie, pocztą elektroniczną. 

6.  Otrzymując projekt programu z prośbą o zaopiniowanie, pocztą tradycyjną.  

7.  Mając dostęp do projektu programu na stronie Internetowej (np. w BIP) i mogąc go 

skomentować. 

8.  Inne (proszę wymienić)…………………………………………………………………………… 

 4.4.5 
Czy konsultacje programu zostały udokumentowane w postaci 

sprawozdania z ich trybu, przebiegu oraz rezultatu? 

TAK NIE 
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1.  Tak 

2.  Nie => proszę przejść do pyt. 6.1 

 

5.1.0 Czy w Państwa urzędzie prowadzony jest spis aktywnych organizacji 

pozarządowych? 

 

1.   Tak 

      2.  Nie => proszę przejść do pytania 5.2. 

 

5.1.0.1 Czy spis aktywnych organizacji pozarządowych jest upubliczniany w Internecie? 

 

1.   Tak 

      2.  Nie=> proszę przejść do pytania 5.2. 

 

5.1.0.2 Proszę podać adres strony internetowej prowadzonego spisu: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.2 Czy w 2012 roku funkcjonowała przy urzędzie Gminna/Powiatowa/Wojewódzka 

Rada Działalności Pożytku Publicznego
14

 (na podstawie art. 41a, 41e ustawy)? 

 

1.   Tak 

2.   Nie 

 

 

 

5.3 Czy w 2012 roku funkcjonowały przy urzędzie inne wspólne zespoły o charakterze 

doradczym i inicjatywnym, itp. (na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 5 ustawy)? 

 

1.   Tak 

2.   Nie => proszę przejść do pyt. 4.4 

 

 

5.3.1 Proszę podać liczbę takich zespołów  

 

                              liczba zespołów 

 

 

5.3.2 Proszę wskazać obszary działania tych zespołów: 

 

1.  sport 

2.  działania na rzecz osób niepełnosprawnych  

3.  kultura 

4.  przeciwdziałanie patologiom (narkomanii, przemocy) 

5.  zatrudnienie 

6.  edukacja 

7.  działania na rzecz seniorów 

8.  działania na rzecz młodzieży 

9.  inne (proszę wymienić)……………………………………………………………… 

 

 

                                                           
14

 Pytanie tylko dla jst 
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5.4 Czy w 2012 roku urząd konsultował z organizacjami pozarządowymi lub innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekty aktów 

normatywnych, prawnych lub dokumentów programowych i strategicznych (z 

wyłączeniem programów współpracy) (na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy)? 

 

1.   Tak 

2.   Nie => proszę przejść do pyt.5.5 

 

 

5.4.1 Proszę podać liczbę projektów aktów prawnych lub dokumentów programowych i 

strategicznych (z wyłączeniem programów współpracy), które urząd konsultował z 

organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

 

 

                ogólna liczba powstałych projektów                  liczba projektów skonsultowanych 

 
 

 

5.4.2 Czy w Państwa urzędzie wyznaczono osobę (stanowisko pracy) formalnie 

odpowiedzialną za prowadzenie lub organizację konsultacji społecznych? 

 

1.   Tak 

2.   Nie => proszę przejść do pyt.5.5.4 

 

5.4.3  Czy osoba formalnie odpowiedzialna za prowadzenie lub organizację konsultacji 

społecznych? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 

1.  jest odpowiedzialna także za współpracę z organizacjami (pełnomocnik); 

2.  jest odpowiedzialna za inne zadania (poza współpracą z organizacjami); 

3.  jest odpowiedzialna wyłącznie za prowadzenie konsultacji społecznych.  

 

5.4.4 Czy w Państwa urzędzie wyodrębniono komórkę/zespół odpowiedzialny za  

prowadzenie/wspomaganie procesów konsultacji społecznych? 

1.  Tak 

2.  Nie  

 

 

5.4.5 W jakiej formie i w jaki sposób organizacje pozarządowe lub inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego uczestniczyły w konsultacjach  projektów 

aktów prawnych lub dokumentów programowych i strategicznych (z wyłączeniem 

programów współpracy)?  

 

8.  Inne (proszę wymienić)…………………………………………………………………………… 

1.  Dokonując wglądu w siedzibie urzędu oraz przedstawiając swoje uwagi i opinie 

2.  Uczestnicząc w pracach grupy roboczej opracowującej program  

3.  Uczestnicząc w konferencji konsultacyjnej, na której przedstawiano założenia programu. 

4.  Poprzez spotkania robocze z poszczególnymi organizacjami / interesariuszami. 

5.  Otrzymując projekt programu z prośbą o zaopiniowanie, pocztą elektroniczną. 

6.  Otrzymując projekt programu z prośbą o zaopiniowanie, pocztą tradycyjną.  

7.  Mając dostęp do projektu programu na stronie Internetowej (np. w BIP) i mogąc go 

skomentować. 
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5.4.6 Czy konsultacje projektów aktów normatywnych, prawnych lub dokumentów 

programowych i strategicznych zostały udokumentowane w postaci sprawozdania z ich 

trybu, przebiegu oraz rezultatu? 
 

1.  Tak 

2.  Nie 

 

5.5 Czy w 2012 roku została przyjęta przez urząd uchwała o sposobie konsultowania 

aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi lub podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (na 

podstawie art. 5 ust. 5 ustawy)? 

 

1.  Tak 

      2.  Nie  

 

5.6 Czy w 2012 roku urząd konsultował projekty aktów normatywnych dotyczących 

sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku 

publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu 

terytorialnego (na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 4)? 

 

1.  Tak 

      2.  Nie  

 

5.7 Czy w 2012 roku urząd prowadził jednostkę organizacyjną której celem jest 

działalność na rzecz organizacji pozarządowych, bądź powierzał jej prowadzenie 

organizacji pozarządowej oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego (na podstawie art. 5. ust. 6 ustawy)? 

 

1.  Tak 

2.   Nie  

 

5.8 Czy w 2012 roku urząd prowadził współpracę z organizacjami pozarządowymi lub 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w formie 

wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków (na podstawie art.5 ust. 2 pkt. 2 ustawy)? 

 

1.   Tak 

2.   Nie  

 

5.9 Czy w 2011 roku urząd zawierał umowy partnerstwa  określone w ustawie z dnia 6 

grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 

z późn. zm.) (na podstawie art. 5 ust.2 pkt.7 ustawy)? 

 

1.   Tak 

2.   Nie 

 
 

5.10  Jakie, inne niż wymienione w pytaniu 5.1 – 5.9, formy współpracy pozafinansowej 

z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego były praktykowane w 2012 r.? 

Prosimy o zaznaczenie wszystkich właściwych odpowiedzi. 
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1.  wsparcie lokalowe organizacji pożytku publicznego (na podstawie ustawy art. 24 

ust. 2 ustawy) => proszę przejść do pyt. 5.11 

2.  wspieranie organizacyjne, m.in. nieodpłatne udostępnianie lokali organizacjom na 

działalność statutową, udostępnianie materiałów i sprzętów, urządzeń na potrzeby 

organizacji; 

3.  współpraca w sferze programowej, planowanie oraz realizacja wspólnych 

przedsięwzięć, np.: konferencje, szkolenia, warsztaty; współpraca w zakresie 

opiniowania przedstawionych ofert; współpraca w zakresie oceny realizacji 

programów; 

4.  działalność informacyjna, m.in.: informowanie organizacji pozarządowych o 

źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, np. z funduszy UE – 

konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa, szkolenia; pomoc w zakładaniu 

organizacji pozarządowych; pomoc w nawiązaniu kontaktów krajowych i 

międzynarodowych: pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji 

w prasie lokalnej i Internecie; tworzenie banków danych o organizacjach 

pozarządowych; pomoc administracyjna; 

5.  działalność promocyjna m.in. patronat członków kierownictwa urzędu/jednostek 

organizacyjnych podległych i nadzorowanych nad działaniami organizacji 

pozarządowych; promocja działalności pożytku publicznego i podmiotów działających 

w tym obszarze; m.in. publikacja informacji na stronie urzędu 

6.  inne(proszę wymienić):……………………………………………………………… 

7.  urząd nie współpracował pozafinansowo w dodatkowej formule 

 

 

5.11 Proszę zaznaczyć rodzaje wsparcia lokalowego na rzecz organizacji pożytku    

         publicznego, które urząd stosował w 2012 roku: 

 

1.  zawarcie umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy w drodze bezprzetargowej; 

2. wynajem, dzierżawa lub oddanie w użytkowanie po cenach niższych niż rynkowe; 

3. użyczenie, bezpłatne oddanie nieruchomości do użytkowania, lub innego rodzaju 

        bezpłatne udostępnienie nieruchomości; 

4. darowizna nieruchomości;  

5. bonifikata od ceny sprzedaży; 

6. bonifikata od ceny użytkowania wieczystego;  

7. inne (jakie?) ………………………. 

 

 

 

E. WOLONTARIAT 

 

6.1. Czy w 2012 r. wolontariusze wykonywali świadczenia na rzecz urzędu? 

 

1.  Tak  

2.  Nie => proszę przejść do 7.1 

 

6.2. Proszę podać liczbę porozumień zawartych z wolontariuszami w urzędzie w 2012 r. 

 

         6.2.1. korzystanie ze świadczeń przez 30 dni lub dłużej 

 

                   liczba porozumień 

 

 

         6.2.2. korzystanie ze świadczeń krócej niż 30 dni 
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                   liczba porozumień 

 

 

6.3. Proszę podać liczbę wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz urzędu w 

2012 r. w podziale na kobiety i mężczyzn.  

  

6.3.1. kobiety  

 

 

 

6.3.2. mężczyźni  

 

 

 

 

6.4. Proszę podać liczbę wolontariuszy w poszczególnych grupach wiekowych 

wykonujących świadczenia na rzecz urzędu w 2012 r. Prosimy podać w kategoriach 

wiekowych ich liczbę. Jeśli dana sytuacja nie miała miejsca, prosimy wprowadzić wartość 

zero (0) 

 

6.4.1. Wolontariusze poniżej 16 roku życia 

 

 

 

6.4.2. Wolontariusze od 16 do 25 roku życia 

 

 

 

 

6.4.3. Wolontariusze od 26 do 35 roku życia 

 

 

 

 

6.4.4. Wolontariusze od 36 do 50 roku życia 

 

 

 

 

6.4.5. Wolontariusze powyżej 51 roku życia 

 

 

 

 

6.5. Proszę podać poziom wykształcenia wolontariuszy wykonujących świadczenia na 

rzecz urzędu w 2012 r. Prosimy podać w kategoriach ich liczbę. Jeśli dana sytuacja nie 

miała miejsca, prosimy wprowadzić wartość zero (0) 

 

6.5.1. Wolontariusze z wykształceniem podstawowym nieukończonym i bez 

wykształcenia szkolnego 
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6.5.2. Wolontariusze z wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym   

ukończonym 

 

 

 

 

6.5.3.Wolontariusze z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

 

 

 

6.5.4. Wolontariusze z wykształceniem średnim lub policealnym 

 

 

 

 

6.5.5. Wolontariusze z wykształceniem wyższym 

 

 

 

 

 

 

Poniższe pytania dotyczą Pani/Pana opinii na temat satysfakcji ze współpracy urzędu z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

F. POZIOM SATYSFAKCJI ZE WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
15

 

7.1. Jak ogólnie ocenił/a/by Pan/Pani współpracę Pana/Pani urzędu z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w ostatnim roku?  

 

1.  bardzo dobrze 

2.  raczej dobrze 

3.  raczej źle 

4.  bardzo źle 

 

7.2. Czy Pana/Pani zdaniem współpracę między Pana/Pani urzędem a organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego można by stawiać za wzór w innych miejscach w Polsce?  

 

1.  zdecydowanie tak 

2.  raczej tak 

3.  raczej nie 

4.  zdecydowanie nie 

 

7.3. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu Pana/Pani urząd ma zaufanie do organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

z którym współpracujecie?  

 

                                                           
15

 blok dla jst 
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1.  ma pełne zaufanie  

2.  raczej ma zaufanie 

3.  raczej nie ma zaufania 

4.  w ogóle nie ma zaufania 

 

 

Bardzo dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza! 


