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Wstęp

Przedstawiamy Państwu Poradnik „Model Kontraktowania Usług Społecznych. Zlecanie zadań
organizacjom”. Niniejsza publikacja opracowana została w ramach projektu innowacyjnego
testującego PI „Od partnerstwa do kooperacji”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zrealizowany został przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, w partnerstwie
z Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka. Rozwiązania zaproponowane
w Modelu, testowane były w 17 JST na terenie całego kraju.
Dzięki międzysektorowej współpracy powstał kompleksowy i wszechstronny model zlecania
zadań organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego. Ze względu
na swoją uniwersalność może on być stosowany zarówno w małych gminach wiejskich jak
i w dużych aglomeracjach.
W niniejszym Poradniku przedstawiamy opis i konstrukcję Modelu Kontraktowania Usług
Społecznych, który służy zlecaniu zadań w zmienionej formie.
Prezentujemy również doświadczenia przykładowych samorządów, które razem z nami
uczestniczyły w formułowaniu ostatecznego kształtu Modelu.

Zespół projektowy
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Czym jest Model
Model Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS, Model) to nowy pomysł na kształtowanie
współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi (trzecim sektorem), ze szczególnym
naciskiem na innowacyjne formy zlecania zadań publicznych. Jest to pierwsze w Polsce tak
kompleksowe rozwiązanie w tym zakresie, które możliwe jest do zastosowania bez względu
na rodzaj i wielkość danej jednostki samorządu terytorialnego. Zlecanie zadań jest bowiem
najważniejszym elementem współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.
W 2011 roku ponad 70% organizacji pozarządowych deklarowało współpracę z jednostkami
samorządu terytorialnego (głównie była to współpraca finansowa). Co interesujące, współpraca
między tymi sektorami jest bardziej powszechna niż współpraca wewnątrzsektorowa czy
współpraca z sektorem prywatnym. Widać zatem, jak ważna jest w tym wymiarze kwestia
zlecania zadań.
Wydaje się więc, że współpraca finansowa organizacji z samorządem jest powszechna. Ciągle
jednak, mimo wzrostu, w kategoriach finansowych przekazuje się zaledwie ułamek budżetów
JST. Oznacza to, że powierzanie „dużych” zadań organizacjom pozarządowym jest w Polsce
rzadkością. Nie chodzi również tylko o liczbę powierzonych zadań, lecz także o jakość całego
procesu.
Model
Kontraktowania
Usług
Społecznych
jest
więc
odpowiedzią
na
realne
potrzeby
wynikające
zarówno
ze
środowisk samorządowych jak i pozarządowych. Proponowane
w projekcie rozwiązanie polega na wypracowaniu modelu wspierającego
proces uruchamiania realizacji zadań w formie kontraktowania usług –
MODELU KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH, opartego
o badanie efektywności społecznej i ekonomicznej realizacji zadań.
Model jest innowacyjny, bo pozwala na:
• podejmowanie decyzji o zmianie sposobu realizacji usługi na podstawie
obiektywnych kryteriów,
• przeprowadzenie zmiany w kontrolowanych warunkach, uwzględniając ryzyka, na
podstawie czytelnej instrukcji zgodnej z literą prawa,
• wzmacnianie potencjału NGO, które mogą być realizatorami usług publicznych,
• skuteczny monitoring i ocenę jakości wykonywania usług publicznych w formie
kontraktowania.
MKUS jest narzędziem uniwersalnym, możliwym do zastosowania w różnorodnych zadaniach
publicznych. Obecnie brak jest powszechnych kompleksowych narzędzi w tym zakresie,
z których mogłyby korzystać samorządy.
Wprowadza cztery innowacyjne typy zlecania zadań tj. „Bon na aktywność – regranting”,
„Zlecanie usług”, „Zlecanie instytucji” oraz „Kooperacyjne rozwiązywanie problemów”, które
pozwalają zniwelować najczęściej definiowane problemy oraz pomagają wejść na wyższy
poziom współpracy. Popularyzuje on idee zlecania zadań organizacjom i prowadzi przez cały
ten proces w sposób, który pozwala unikać problemów związanych z zlecanym zadaniem.
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Na jakie problemy odpowiada Model
Wprowadzona dekadę temu Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie1
(pierwotnie miała się nazywać ustawą o współpracy) reguluje zakres i rodzaj współpracy
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi. Warto
jednak zwrócić uwagę, że pomimo wielu ważnych zmian, które ona przyniosła, ciągle jeszcze
wiele pozostaje do zrobienia.
W szczególności za „niedokończoną sprawę” należy uznać kwestie związane z kontraktowaniem
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Choć ustawa formalnie zachęca
i dopuszcza takie rozwiązania, to w istocie są one rzadko stosowane. Mówimy tu o rzeczywistym
kontraktowaniu usług publicznych opartym na racjonalnej analizie korzyści i ryzyk, jakie temu
towarzyszą. To prawda, że dzięki ustawie w nieomal wszystkich gminach w Polsce tworzone
są tzw. programy współpracy, że ogłaszane są konkursy dla organizacji pozarządowych i że
w oparciu o nie, podpisywanych jest rocznie ok. 100 tys. umów na realizację zadań publicznych.
Tu chodzi jednak o coś innego – a mianowicie: o rzeczywiste przekazywanie zadań lub wręcz
prowadzenie instytucji przez organizacje pozarządowe – innymi słowy o inny podział pracy
(z elementami dobrze rozumianej konkurencji) pomiędzy sektorem publicznym, a sektorem
społecznym. Taka zasada leży w interesie obywateli (zarówno, jako klientów, jak i podatników).
Zaprezentowany tutaj Model, odpowiada na cztery najważniejsze słabości obecnego podejścia.

Rozdrobnienie dotacji
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie pozwala przyznawać dotacji na
wspieranie działalności statutowej organizacji. Przewiduje wyłącznie dotacje na realizację zadań
publicznych. Powoduje to, że nawet niewielkie przedsięwzięcia, ograniczone do niewielkiej grupy
osób lub terytorium, wymuszają uruchomienie całej procedury konkursowej. Rodzi to koszty
zarówno po stronie organizacji pozarządowych jak i samorządu. O ile uznać należy, że wspieranie
nawet niewielkimi kwotami istniejących organizacji ma sens – o tyle biurokratyczna procedura
została raczej dopasowana do zadań i potencjału organizacji doświadczonych. Obecne podejście,
w którym samorząd przyznaje wiele małych dotacji powoduje, że statystycznie wspieranych jest
wiele zadań publicznych, jednak skala tych zadań jest niewielka, ich realizacja nie jest zazwyczaj
nastawiona na osiąganie zmiany społecznej, rozwiązanie istotnych problemów społecznych, czy
budowanie trwałych instytucji obywatelskich.

Bon na
aktywność –
regranting

W Modelu proponujemy nowy typ zlecania zadania publicznego, który
nazwaliśmy Bon na aktywność – regranting. Jest to propozycja zmiany rozdziału
dotacji, których zasadniczym celem jest wspieranie aktywności społecznej
w różnych obszarach: kultury, pomocy społecznej, sportu, ekologii, edukacji
i innych. Proponowane podejście polega na tym, że samorząd zleca zadanie
jednej organizacji (lub w przypadku oferty wspólnej, partnerstwu), którego
celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, a formułą – udzielanie dotacji
innym podmiotom. Jest to tzw. regranting. Cała pula środków, która dotychczas
przyznawana była kilkunastu organizacjom, trafia do jednej, która przejmuje

1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873
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procedurę organizacji konkursu od samorządu. Przy czym procedura ta może
być o wiele prostsza, ponieważ organizacja nie jest zobowiązana do stosowania
trybów ustawowych. Może więc przygotować prostsze formularze, inne kryteria
oceny itd. Samorząd zawiera jedną umowę z organizacją, a ona – występując
w roli operatora – kolejne umowy.

Niewielka skala przekazywanych „dużych zadań”
Skala tego problemu jest różna w zależności od wielkości JST. W wielu małych samorządach
współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się głównie na wspieraniu aktywności
społecznej i nie wykracza poza ten obszar. Jednak zakres realizowanych przez organizacje
zadań może być znacznie większy. „Duże zadania”, o których tutaj mowa, to między
innymi: prowadzenie domów pomocy społecznej, schronisk dla bezdomnych czy świetlic
środowiskowych.
Problem ten jest spowodowany ograniczonym potencjałem organizacji pozarządowych,
niegotowych do podjęcia się realizacji dużych zadań oraz niskim zaangażowaniem
samorządów w przekazywanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Niskie
zaangażowanie samorządów spowodowane jest wieloma czynnikami: nieufnością do zadań
realizowanych poza własnymi strukturami, chęcią bezpośredniego wpływu na realizowane
zadania, czy niedostrzeganiem możliwości i korzyści ze zlecania zadań. Samorządy wciąż
bronią się przed przekazywaniem dużych zadań organizacjom. A to właśnie one najlepiej znają
problemy swoich podopiecznych, docierają do niszowych obszarów, są elastyczne i gotowe
do dodatkowego zaangażowania. Mają ekspertów działających z pasją i najlepsze rozeznanie
potrzeb. Nawet najlepiej działająca instytucja ma pewne ograniczenia wynikające z procedur
i ograniczonych zasobów.

W Modelu proponujemy dwa typy zlecania zadań: Zlecanie usług oraz Zlecanie
instytucji. W obydwu typach wskazujemy, jakie są kryteria wyboru zadania do
realizacji, jak przygotować i przeprowadzić zmianę formy realizacji na
kontraktowanie oraz wskazujemy przykłady – gdzie już się to udało i jaki
jest tego efekt. Wskazujemy także korzyści, jakie wynikają ze zmiany formy
realizacji zadań. Model przewiduje także sposób rozwiązania problemu, gdy na
terenie danego JST nie ma wg urzędu organizacji przygotowanej do realizacji
tego zadania.

Zlecanie
instytucji

Słabe nastawienie na rozwiązywanie problemów
Obecny system kontraktowania zadań oraz sposób funkcjonowania samorządu powodują, że
w mniejszym stopniu są one nastawione na rozwiązanie konkretnego problemu, a bardziej
na trwanie procesów realizacji. Powoduje to, że w nieskończoność wydaje się środki na to
samo, nie widząc jednocześnie konkretnych rezultatów, poprawy sytuacji w danym obszarze
problemowym. Takim przykładem może być choćby wydatkowanie środków z funduszu
antyalkoholowego, z funduszy na wspieranie osób bezrobotnych czy też na sferę związaną
z bezdomnością – jest to mało efektywne, a jednocześnie instytucje odpowiedzialne za te
zadania trwają i rozrastają się.
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Kooperacyjne
rozwiązywanie
problemów
W Modelu proponujemy nowe podejście do rozwiązywania problemów
społecznych: Kooperacyjne rozwiązywanie problemów. Istotą tego rozwiązania
jest zlecanie realizacji zadań w formie kooperacji różnych podmiotów. Rolą
samorządu jest zdefiniowanie problemu oraz określenie, co i w jakim czasie chce
osiągnąć. Ostatecznym partnerem dla samorządu w realizacji zadania staje się
partnerstwo, które w określonej perspektywie czasu proponuje zestaw działań,
zmierzających do „zamawianego” efektu. Jest to najbardziej zaawansowana forma
zlecania zadań w proponowanym Modelu, wymagająca z jednej strony dyscypliny
i chęci poniesienia większego niż dotychczas ryzyka po stronie samorządu, a po
stronie organizacji – większego zaufania i otwartości na rozwiązanie problemu.
Korzyścią ze stosowania tej formy jest efekt synergii, nowy podział zadań
oraz możliwość wykreowania innowacyjnych form rozwiązywania „starych”
problemów.

Nieefektywne rozliczanie zadań
Obecne podejście opierające się na organizacji otwartych konkursów w trybie Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powoduje, że większość energii
na rozliczanie zadań publicznych skupiona jest na sprawach formalno-rachunkowych.
W mniejszym stopniu weryfikowane i oceniane są rezultaty danego zadania oraz wpływ
jego realizacji na odbiorców zadania, a bardziej – na formalne, zgodne z zapisami oferty jego
zrealizowanie. Za rozliczone uznaje się zadanie, które zostało zrealizowane w sposób, w jaki
opisano w ofercie oraz w kosztorysie. Ocena sensu realizowanych zadań jest dokonywana
zasadniczo tylko raz – podczas wyboru ofert do finansowania, a i ta ocena, ze względu na
częsty brak jasnych i weryfikowalnych kryteriów, pozostawia wiele do życzenia. Ostatecznie
bardziej doceniana jest sprawność realizacji, niż sens tego, co jest robione. Stawia to pytanie
o efektywność wydatkowanych środków publicznych i w ogóle o jakość i sens zlecania zadań
publicznych.

Zlecanie
usług

Proces zlecania zadań zawarty w Modelu kładzie duży nacisk na odpowiednie
przygotowanie się do zlecenia zadania. Dobre przygotowanie samorządu
i organizacji pozarządowych pozwala na zapewnienie wysokiej jakości
realizowanych zadań. Proponujemy więc tworzenie standardów jakościowych,
które ułatwiają (lub w niektórych przypadkach umożliwiają) weryfikację
osiąganych rezultatów. Pozwala to przenieść środek ciężkości z oceny procesu
realizacji zadania na ocenę jakości i efektów.
Model zaleca również podejście oparte na rozliczaniu rezultatów, które
dotychczas nie było wykorzystywane w zlecaniu zadań organizacjom
pozarządowym. Trwające w chwili tworzenia niniejszej publikacji, prace
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nad rozporządzeniem dotyczącym
rozliczania za rezultaty, daje nadzieję na formalne usankcjonowanie tego
podejścia. Jest ono zupełnie inne niż obowiązujący dotychczas dogmat
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rozliczania zadań publicznych. Polega na kontraktowaniu konkretnego rezultatu
lub produktu, za określoną kwotę – z mniejszym naciskiem na to, w jaki sposób
ów rezultat lub produkt zostanie osiągnięty i jakiego rodzaju koszty zostaną
ostatecznie poniesione. Jest to rozwiązanie nastawione na sens i efektywność
wydatkowania środków publicznych. Organizacje pozarządowe są najlepszym
partnerem do tego, by na rozwiązywanie problemów społecznych patrzeć
z perspektywy korzyści społecznych, a nie wyłącznie kosztowych, gdyż z zasady
organizacje nie są nastawione na generowanie zysku.

Kto może skorzystać z Modelu
Model przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ to one zlecają
zadania publiczne i dysponują środkami na ich realizację. Dedykowany jest też organizacjom
pozarządowym, ponieważ to one mogą stawać do konkursów ofert.
Model ma także wpływ na klientów usług realizowanych w formie kontraktowania.
W przypadku udanych procesów przejścia z modelu dotychczasowego do nowego klienci
osiągają korzyści, dzięki otrzymywaniu usług tańszych lub wyższej jakości.

Jak rozpocząć pracę z Modelem
Aby zlecać zadania zgodnie z Modelem Kontraktowania Usług Społecznych należy w pierwszej
kolejności podjąć refleksję nad stanem obecnym w jakim znajduje się jednostka samorządu
terytorialnego oraz organizacje działające na jej terenie. Jest to pierwszy krok, który należy
podjąć jeżeli mówimy o rzetelnym przygotowaniu się do zlecania zadań.
Zaprezentowane w Modelu typy zlecania zadań są stopniowane w zależności od poziomu
zaawansowania tj. począwszy, od Bonu na aktywność – regranting, poprzez Zlecanie usług
i instytucji do Kooperacyjnego rozwiązywania problemów. Wymagają one różnej dojrzałości
zarówno samorządu jak i organizacji pozarządowych. W całym tym procesie niezwykle ważne
jest wsparcie organizacji pozarządowych przez samorząd. Wykształcenie silnych partnerów,
gotowych do realizacji dużych zadań publicznych jest więc inwestycją, która w przyszłości
przyniesie realne korzyści samorządom, organizacjom, a przede wszystkim mieszkańcom.
Model, ze względu na swoją uniwersalność, możliwy jest do wykorzystania przez wszystkie JST
i NGO bez względu na ich wielkość i poziom zaawansowania współpracy pomiędzy tymi sektorami.
Jednak mając na uwadze duże różnice w sposobie współpracy i kondycje lokalnych organizacji
pozarządowych pracę nad wdrożeniem Modelu należy rozpocząć od diagnozy stanu obecnego.
Jedną z propozycji usystematyzowania podstawowej współpracy jest wprowadzenie
lub uregulowanie tzw. współrealizacji działań. Istotą takiej współpracy jest to, że organizacja
nie otrzymuje środków bezpośrednio, ale to samorząd pokrywa koszty niezbędne
dla podejmowanej inicjatywy. Współrealizacja działań, przewiduje udział samorządu
w realizowanych przez organizacje inicjatywach. Jest ona oparta na mechanizmie inicjatywy
lokalnej, opisanym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ze względu na fakt, że inicjatywa lokalna jest przede wszystkim narzędziem
dla mieszkańców (osób fizycznych) uważamy, że analogiczny mechanizm jest możliwy
i potrzebny do wykorzystania w stosunku do organizacji pozarządowych. Nie ma bowiem
powodu, aby w każdym przypadku organizować konkurs dotacyjny, powoływać komisję,
przekazywać środki finansowe dla organizacji, ponieważ rodzi to nadmierne koszty
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w stosunku do rezultatów zarówno po stronie samorządów, jak i organizacji pozarządowych.
Istnieją bowiem przypadki, gdy lepszym rozwiązaniem jest wspólna realizacja zadania,
polegająca na tym, że organizacja dostarcza przede wszystkim pracę społeczną,
a samorząd niezbędne rzeczy i usługi, opłacając je bezpośrednio.
W niektórych samorządach taka współpraca odbywa się w sposób nieoficjalny. Proponujemy,
by stało się to równorzędnym sposobem realizacji wspólnych działań – nabierając oficjalnego
statusu, w którym organizacje wiedzą, w jakim zakresie i w jaki sposób mogą ubiegać się
o współpracę w tej formie.
Poniżej prezentujemy, w jaki sposób powinna przebiegać prawidłowa podstawowa współpraca
między dwoma sektorami.
Tabela 1. Przykład współpracy

Stan oczekiwany do rozpoczęcia
pracy z Modelem

Stan obecny
Do gminy zwracają się organizacje z prośbą
o przekazanie środków na usługi, związane
z organizacją szeregu drobnych imprez organizowanych
przez stowarzyszenia kombatanckich i emeryckie
(np. kwiaty składane przed pomnikiem, catering itp.)
W gminie nie funkcjonuje regulamin porządkujący
system przyznawania
środków, powoduje to
dezorganizację i niemożność zaplanowania budżetu
na ten cel, wnioski trafiają do urzędu w różnym
czasie, nawet na dwa dni przed imprezą. W niektórych
przypadkach gmina informuje o konieczności
udziału w konkursach ofert, w niektórych informuje
o możliwości skorzystania z trybu pozakonkursowego,
czasami opłaca daną usługę z własnych środków.

Gmina ogłasza nabór z określonym terminem
i regulaminem naboru wniosków na współrealizację
działań organizacji i samorządu w obszarze wsparcie
działań kulturalnych. Organizacje zapoznając się
z regulaminem mogą składać wnioski (ich format
jest określony, muszą podać kwotę oraz krótkie
uzasadnienie wydatku). Wnioski rozpatrywane są
przez samorząd lub przekazywane do odpowiedniej
instytucji podległej. W przypadku podjęcia decyzji
o współrealizacji zadania, gmina opłaca niezbędne
usługi i towary ze środków, które zostały przypisane
odpowiednim wydziałom, czy instytucjom podległym.

Wybór zadania
Znając obecny stan zaawansowania współpracy oraz kondycję lokalnego trzeciego sektora
można przystąpić do wyboru zadania, które ma zostać zlecone do realizacji organizacji
pozarządowej zgodnie z trybem przewidzianym w Modelu Kontraktowania Usług
Społecznych. Wybór ten powinien być poparty odpowiednią diagnozą oraz refleksją co do
oczekiwanych rezultatów tej zmiany. Wśród kluczowych kryteriów, jakie wskazują badania
prowadzone w ramach projektu, samorządy najczęściej biorą pod uwagę:
ȘȘ chęć wygenerowania oszczędności w budżecie samorządu (zlecenie zadania, które
zapewni mniejszy jego koszt), z dwoma zasadniczymi podejściami,
– zachowanie tego samego poziomu usług, przy mniejszych nakładach,
– poprawienie jakości, przy zachowaniu tych samych nakładów,
ȘȘ skalę potrzeby społecznej na usługę danego rodzaju (głównie usługi kierowane
do ludności – opieka i pomoc społeczna, oświata, kultura i rekreacja, rzadziej np.
schroniska dla zwierząt),
ȘȘ występowanie trudności w realizacji danego zadania przez JST we własnym
zakresie lub brak doświadczenia JST w realizacji danego zadania (np. tworzenie
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nowej instytucji, wprowadzanie nowej usługi),
Ș istnienie partnera pozarządowego, mającego wiedzę i doświadczenie w wykonaniu
zadania,
Ș zaufanie do organizacji pozarządowych,
Ș dysponowanie dodatkowymi zasobami (nadwyżka funduszy, niewykorzystane
zasoby lokalowe).
Dodatkowo, sukces w procesie zlecania realizacji zadań publicznych można osiągnąć, gdy:
Ș efektywność finansowa opiera się na dążeniu do podniesienia jakości realizacji
zadania, a nie obniżania wydatków na to zadanie,
Ș aktywność społeczna mieszkańców (mierzona m.in. zaangażowaniem w działalność
organizacji pozarządowych, frekwencją wyborczą) jest wysoka, trwała w czasie
(długoletnie tradycje aktywności społecznej) i charakteryzuje się dużą dynamiką
wzrostową,
Ș miejscowość jest zróżnicowana, np. policentryczna, osadzona w większej aglomeracji,
ma wielokulturowy charakter lub historię,
Ș lokalne władze są przychylne trzeciemu sektorowi, a lokalne elity samorządu
i organizacji częściowo się przenikają (byli samorządowcy są obecni w trzecim
sektorze, społecznicy są obecni w samorządzie),
Ș wzmocnienie sektora obywatelskiego jest celem ponadpartyjnym, łączącym również
konkurujące stronnictwa w samorządzie,
Ș istnieją organizacje, mające długie i bogate doświadczenia działania w danym
obszarze, potrafiące poszukiwać środków finansowych poza samorządem,
Ș organizacje pozarządowe i lokalni liderzy prowadzą rzecznictwo na rzecz realizacji
zadania, budujące przyjazny klimat wokół tej kwestii,
Ș po stronie samorządu pracują eksperymentatorzy mający odwagę do podejmowania
ryzyka i nieszablonowego działania,
Ș zachodzi częściowa, stopniowa profesjonalizacja organizacji pozarządowych,
rozumiana jako stworzenie organizacji możliwości zatrudnienia stałego personelu,
jednak bez krępowania nadmierną biurokracją.
Powyższe czynniki sukcesu nie są warunkami koniecznymi do efektywnego zlecania realizacji
zadań organizacjom. Ich istnienie może być dodatkową silną stroną do przeprowadzenia
zmiany. Ale także niespełnienie któregoś z nich, a nawet dużej części czynników, nie
uniemożliwia powodzenia w kontraktowaniu. Ponadto powyższe czynniki wskazują również,
w jakim kierunku powinny zmierzać samorządy, które chcą budować w przyszłości sieć
efektywnych partnerstw lokalnych z organizacjami rozwiązującymi problemy społeczne.
Wybierając zadanie publiczne do przekazania organizacji pozarządowej należy w pierwszej
kolejności brać pod uwagę czy:
Ș istnieje społeczne zapotrzebowanie na realizację danej usługi/zadania publicznego,
Ș niezmienione nakłady finansowe mogą przynieść wzrost jakości świadczonej usługi/
realizowanego zadania,
Ș istnieją organizacje pozarządowe (w miejscowości lub w okolicy), które mają
doświadczenie i wiedzę w danej dziedzinie,
Ș zmiana formy realizacji zadania publicznego lub uruchomienie nowego zadania ma
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poparcie wśród lokalnych liderów i są oni gotowi na rozpoczęcie takiego procesu,
ȘȘ samorząd dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi lub infrastrukturą,
która może zostać przekazana organizacji do realizacji zadania publicznego.
W wyborze zadania publicznego pomocne może być wykonanie diagnozy lokalnej oraz
konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Jak to zrobić piszemy w dalszej części opracowania.
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Typy zlecania zadań
W ramach Modelu opracowane zostały cztery typy zleceń, które charakteryzuje stopniowalny
poziom zaawansowania relacji między samorządem, a organizacjami pozarządowymi.
Charakteryzuje go poniższy schemat.
Schemat 1. Stopniowalność typów zleceń Modelu Kontraktowania Usług Społecznych

Kooperacyjne
rozwiązywanie problemów
Zlecanie instytucji
Zlecanie usług
Bon na aktywność – regranting

Bon na aktywność - regranting
Celem tego typu zlecenia jest znalezienie nowego rozwiązania dla niewielkich dotacji, których
zasadniczym celem jest wspieranie aktywności społecznej. Zgodnie z Ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie samorząd nie może przekazać środków wprost na
prowadzenie działalności statutowej. Dlatego organizacje pozarządowe muszą składać wnioski
na realizację zadań publicznych. Trudno jednak za realizację zadania publicznego traktować
dotację rzędu 500, 1000, czy 2000 zł, które przeznaczane są np. na organizację spotkania
osiedlowego, zajęć dla dzieci, czy różne formy aktywizacji seniorów realizowane przez
stowarzyszenia bądź niewielkie fundacje. Powszechne jest poczucie nadmiarowości procedur,
wymaganych ustawą, w stosunku do skali realizowanych działań. W intencji samorządu
przyznawanie takich dotacji jest chęcią rozbudzenia i podtrzymania aktywności społecznej,
a nie rozwiązaniem istotnego problemu społecznego (chyba, że jest nim po prostu niska
aktywność mieszkańców, a powierzone środki mają ją rozbudzić). Z perspektywy organizacji
otrzymanie takich środków zapewnia pokrycie minimum kosztów funkcjonowania organizacji
i stanowi tytułowy Bon na aktywność - regranting. Trudno doszukiwać się tu motywacji
polegającej na chęci realizowania istotnego zadania publicznego.
Zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego nie różnicują procedur dla
niewielkich w skali i dużych zadań. Pewien wyłom stanowi procedura z art. 19a
(tryb pozakonkursowy). Jest ona jednak możliwa do zastosowania w odniesieniu
do małej liczby zadań (ograniczenie ustawowe wskazuje, że w ten sposób można
przekazać maksymalnie 20 proc. wszystkich środków przewidzianych na realizację
zadań przez organizacje pozarządowe), a poza tym nakłada te same obowiązki
biurokratyczne na organizacje pozarządowe (m.in. ten sam wzór oferty, umowy
i sprawozdania).
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Warto też podkreślić, że proponowane przez nas podejście oznacza uznanie za wartościowe
inwestowanie w aktywność lokalną. Bon na aktywność - regranting jest inwestycją, której
efekty są odsunięte w czasie. Najbardziej istotne nie jest bowiem to, co będzie bezpośrednim
produktem każdego zrealizowanego projektu. Istotą jest suma tych działań, która daje poczucie
możliwości i szansy obywatelskiego zaangażowania. Jest inwestycją w przyszłość, która
umożliwia budowanie lokalnych więzi i zaufania, spaja społeczność lokalną we wspólnych
przedsięwzięciach. Szukając metafory można by przytoczyć przykład malowania siatki
sprejem – część farby zapewne ulotni się nie trafiając w siatkę, ale część zostaje – powodując,
że siatka ma nowy kolor. Podobnie jest z Bonem na aktywność – regranting, część projektów
zostanie zrealizowana i ich organizatorzy nie podejmą wspólnie już żadnych działań, ale dla
części będzie to dopiero początek, który w dłuższej perspektywie zbuduje ich potencjał do
podejmowania większych wyzwań. Zachętą do ich podejmowania jest konstrukcja typów
zleceń, którą proponujemy – łatwy mechanizm wejścia w system dotacji (proste procedury,
więcej dotacji), szerokie „podium” (dotacja niemal dla każdego) – a więc niewielka rywalizacja
między tymi, którzy pomysły zgłaszają.
Regranting polega na przekazywaniu dotacji za pośrednictwem operatora. W tej formie
samorząd przyznaje tylko jedną dużą dotację, zgodnie z zasadami przewidzianymi
w ustawie – cała pula środków, dotychczas trafiających do wielu organizacji, zostaje
przekazana tak zwanemu operatorowi, którego zadaniem jest zorganizowanie konkursu
i dalsze rozdysponowanie pieniędzy innym organizacjom. Plusem takiego rozwiązania jest
niewątpliwie to, że operator nie jest zobowiązany do stosowania trybów ustawowych, może
więc wykorzystać prostsze formularze, zastosować inne kryteria oceny lub dodatkowo objąć
wsparciem grupy nieformalne. Operator może także powołać komisje do rozpatrywania ofert.
Samorząd w ramach zlecenia zadania operatorowi może nałożyć na niego pewne obowiązki
– np. konieczność włączenia przedstawicieli samorządu do komisji konkursowej, obowiązek
wspierania organizacji pozarządowych na etapie składania ofert i realizacji otrzymanych
dotacji itp.
Poniżej prezentujemy, w jaki sposób niektórym samorządom udało się przejść zmianę i jaki
osiągnęły efekt. Następnie prezentujemy szanse i korzyści z zastosowania Bonu na aktywność
– regranting.
Tabela 2. Przykład zmiany – zlecenie Bonu na aktywność – regranting

Stan obecny

Stan po zmianie

Gmina zgodnie z trybem Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, co roku
ze środków miejskich finansuje zadania związane
z aktywizacją mieszkańców. Jednak tego typu konkursy
przede wszystkim skierowane są do doświadczonych
organizacji, posiadających niezbędne zaplecze do
prowadzenia chociażby pełnej księgowości i zaplecza
biurowego, co gwarantuje samorządowi poprawność
rozliczenia pozyskanych środków. Gmina kontroluje
i rozlicza kilkanaście zadań z zakresu aktywizacji
społeczności lokalnej, a organizacje realizujące
projekty, zobowiązuje do wypełnienia formularzy
przewidzianych w rozporządzeniu zapewniając
zgodność rozliczania dotacji z przepisami prawa.

Gmina ogłasza konkurs,
planując jednocześnie
zorganizowanie
w
70
rocznicę
Powstania
Warszawskiego, nie tylko uroczystości oficjalnych, ale
przede wszystkim czynne włączenie w tą uroczystość
mieszkańców. Stąd pomysł na dofinansowanie
63 inicjatyw obywatelskich związanych z 63 dniami
Powstania. Operator wyłoniony w konkursie będzie
mógł przekazać 63 Bony na aktywność mieszkańcom
gminy, w wysokości od 1000 do 5000 zł, zajmie się
ich wyborem, wsparciem projektodawców, nadzorem
i rozliczeniem przekazanych dotacji. Dzięki takiej
formie zlecenia, gmina wspiera kreatywne formy
działania na rzecz najbliższego otoczenia i wspólnot
lokalnych, zwiększa realizacje oddolnych działań
lokalnych i włącza mieszkańców gminy w kreatywne
budowanie wizerunku gminy.
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Najważniejszym wyzwaniem dla tego typu przekazywania środków finansowych jest
znalezienie organizacji, która ma potencjał do prowadzenia działań operatora konkursu.
Wdrożenie Bonu na aktywność- regranting, wymaga tego, aby potencjalny
organizator regrantingu posiadał i/lub zapewniał następujące kluczowe
kompetencje i cechy:
• zaufanie innych organizacji,
• obiektywność oceny,
• sprawną obsługę administracyjną i prawną,
• dotarcie do klientów/odbiorców działania z informacją.
Tabela 3. Korzyści i szanse z zastosowania Bonu na aktywność

Korzyści

Szanse

• znaczące uproszczenie procedur po stronie
organizacji i urzędu,
• mniejsze
dotacje
zmniejszają
ryzyko
„demoralizowania” organizacji dużymi dotacjami,
gdy organizacja rozbudowuje aparat biurokratyczny,
a potem musi go utrzymywać,
• odsunięcie od urzędu roszczeń związanych
z nieprzyznaniem dotacji,
• zmniejszenie odpowiedzialności za ryzyko
w przypadku nieudanych przedsięwzięć,
• jedna umowa i jedno sprawozdanie – mniej
biurokracji i mniejsze obciążenie urzędników.

• pojawianie się innowacyjnych pomysłów ze strony
organizacji i społeczności lokalnej,
• większa liczba wspieranych inicjatyw,
• zwiększenie liczby dotacji – to większa liczba
zadowolonych,
• poczucie, że każdy dobry pomysł ma szansę na
wsparcie finansowe,
• synergia – efektem jest suma małych działań,
• łatwość „wejścia” do systemu dotacji,
• przygotowanie potencjału do realizacji większych
zadań przez organizacje,
• możliwość
włączenia
sektora
prywatnego
(dużych firm i małych przedsiębiorców)
w formule dodatkowych wkładów finansowych
z ich strony dla operatora,
• budowanie potencjału dla tworzenia funduszu
lokalnego
–
instytucji
pośredniczącej
w pozyskiwaniu środków na aktywność społeczną

Regranting jest zgodny z obecnymi przepisami prawnymi, na podstawie nowelizacji Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku.
W art. 16. ust. 7. tej ustawy czytamy:
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z którymi
organ administracji publicznej zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, mogą
zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający
jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3, niebędącym stronami umowy, odpowiednio
o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie zadania publicznego.
Zapis ten umożliwia organizacji pozarządowej, która otrzymała dotację na realizację zadania
publicznego, dalsze podzlecanie zadania innym organizacjom pozarządowym. Zasadniczym
wymogiem takiego podzlecania jest zapewnienie jawności i uczciwej konkurencji w sposobie
wyboru organizacji, które otrzymają podzlecenie.
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Choć ustawodawca nie uczynił tego wprost w przepisach prawa, zadania publiczne
można podzielić na dwa rodzaje: o charakterze obowiązkowym, np. zaspokajanie potrzeb
z zakresu pomocy społecznej oraz takie, których realizacja jest zadaniem samorządu, ale ich
niezrealizowanie nie spowoduje znaczącego pogorszenia sytuacji życiowej mieszkańców. Do
tej drugiej kategorii należą zadania z zakresu szeroko rozumianej aktywności lokalnej. Bon
na aktywność – regranting odnosi się do drugiej kategorii zadań publicznych należących do
kompetencji organów samorządu terytorialnego. W przypadku samorządu gminnego są one
określone w art. 7 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95
z późniejszymi zmianami):
• wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej,
• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Aby przekazać organizacji pozarządowej zadanie w formie regrantingu, warto uwzględnić:

1

niezbędne zapisy w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi

W programie współpracy, warto wówczas zawrzeć zakres współpracy, w tym zadania
priorytetowe oraz formy współpracy, określając jako jedną z nich regranting.

2

ogłoszenie o konkursie ofert

W ogłoszeniu należy zawrzeć wymóg, by podmiot składający ofertę opisał kto będzie mógł
ubiegać się o środki finansowe. Ponadto należy wskazać, jakie procedury zostaną zastosowane
oraz z iloma podmiotami planuje się zawrzeć umowę na realizację zadania.
Warto zapoznać się z materiałami zawartymi w bibliotece na stronie

www.zlecaniezadan.pl

Zlecanie usług
Zleceniem jest prowadzenie usługi dla społeczności lokalnej lub wybranej grupy społecznej,
w której określony został przedmiot usługi, wskaźniki ilościowe dotyczące jej dostarczania
(np. usługi opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne dla rodzin itd.) oraz jakościowe
(świadczenie usługi na podstawie standardu minimalnego). Usługa świadczona jest
z wykorzystaniem infrastruktury, której dysponentem pozostaje organizacja.
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Poniżej prezentujemy, w jaki sposób niektórym samorządom udało się przejść zmianę i jaki
osiągnęły efekt, a także wskazujemy na szanse i korzyści płynące z zastosowania Zlecania usług.
Tabela 4. Przykład zmiany – Zlecanie usług

Stan obecny

Stan po zmianie
PRZYKŁAD

W Gminie działa Punkt Informacji Turystycznej,
którego siedziba znajduje się w ratuszu. Punkt ten
czynny jest zgodnie z godzinami pracy urzędu
ograniczając dostęp do tego miejsca potencjalnemu
turyście w innych godzinach.

Gmina zleca zadanie prowadzenia usług wsparcia
turystycznego w formie otwartego konkursu lub
w formie zamówienia publicznego, określając
jednocześnie skonsultowany wcześniej oczekiwany
standard wykonywanej usługi.

PRZYKŁAD
Powiatowy Urząd Pracy zleca prowadzenie usług
szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości firmom
w drodze przetargów. Jednym z podstawowych
kryteriów oceny złożonych ofert jest cena. Satysfakcja
z tych usług nie jest zadowalająca.

Powiatowy Urząd Pracy zleca zadanie prowadzenia
usług szkoleniowych dla osób chcących wnioskować
o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Konkurs odbywa się formie otwartego konkursu ofert,
w którym zawarto wytyczne, umożliwiające większą
elastyczność w kształtowaniu usługi niż przy przetargu,
możliwość zaproponowania przez organizacje
pozarządową
składającą ofertę dodatkowych
rozwiązań wykorzystywanych przy innowacyjnych
programach wspierania przedsiębiorczości, którymi
dysponują NGO.

Tabela 5. Korzyści i szanse z zastosowania typu Zlecanie usług

Korzyści
• większa efektywność ekonomiczna (poprawia się
relacja nakład/efekt),
• możliwość zaangażowania do realizacji usługi
osób, których zasadniczą motywacją jest misja,
• organizacje z założenia są nastawione na
potrzeby klienta, dzięki czemu mogą oferować
różnorodne usługi,
• potencjalnie większa elastyczność realizacji
usługi (uznawanie ludzkiej różnorodności,
indywidualne podejście do osób, sytuacji),
• zmniejszenie
biurokracji,
mniejsza
koncentracja na procedurach, większa na cel
i efektywność,
• kumulowanie różnych zasobów przez organizacje
(ludzkich i merytorycznych),
• możliwe
lepsze
wyodrębnienie
zadań
w samorządzie – możliwość skupienia się
samorządu na badaniu satysfakcji zamiast na
bezpośredniej realizacji usług (samorząd może
się skupić na „innych/ważniejszych sprawach”
np. podejściu strategicznym).

Szanse
• doprowadzenie do specjalizowania się organizacji
w dostarczaniu usług konkretnego rodzaju,
• inwestowanie w przyszłość, w potencjał
partnerów – możliwość zdobywania przez nich
kompetencji do wykonywania nowych zadań,
• wypełnianie luki między potrzebami społeczności
lokalnej, a możliwościami samorządu,
• większa „sprężystość” wspólnoty – większe
umiejętności do kooperacji w innych sferach
życia publicznego,
• poprawa jakości realizacji usług, jeżeli oparte są
o misyjność organizacji,
• wartość dodana (organizacje mogą dodawać „coś
ekstra” od siebie),
• generowanie innowacyjnych sposobów realizacji
potrzeb społeczności lokalnej,
• wzmacnianie potencjału do podejmowania
nowych wyzwań przez organizacje, koncentracja
usług i działań (obudowywanie usług np. szkoła
+ przedszkole + żłobek).

23

W przypadku Zlecania usług, katalog kompetencji organizacji pozarządowych niezbędnych
do prawidłowego zrealizowania zadania wydaje się być dosyć wąski, ponieważ sytuacja ta
zasadniczo nie odbiega od tradycyjnego powierzania lub wspierania zadań publicznych
realizowanych przez organizacje pozarządowe. Różnica polega przede wszystkim na tym, że
to jednostka samorządu terytorialnego określa szczegółowo oczekiwania, co do planowanego
zadania.
Dlatego też kompetencje/cechy, które powinna posiadać organizacja
pozarządowa realizująca takie zadanie to:
• zasoby kadrowe i organizacyjne do zorganizowania czy też wykonania usługi,
• umiejętność zarządzania środkami publicznymi.
Przekazanie organizacji zadania w formie zlecenia usługi nie budzi wątpliwości,
ponieważ zadania publiczne należące do właściwości danej jednostki samorządu
terytorialnego mogą być realizowane przez:
• samą jednostkę samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjne,
• podmioty zewnętrzne, któremu samorząd zleci realizację zadania.
Przepis art. 5. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań publicznych
we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca może obejmować
wspólne definiowanie zakresu zadań, jakie mają zostać zrealizowane, wspólne
określenie sposobu ich realizacji, jak również przekazanie realizacji zadania
organizacji pozarządowej. Zakup usługi to właśnie przekazanie zadania do realizacji
i może on nastąpić w dwóch formach:
• zakup usługi w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych,
• zlecenia zadania w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
lub innych ustaw.
Dla MKUS jest ważne, że zakupu usługi nie trzeba dokonywać w trybie Ustawy Prawo zamówień
publicznych, tylko w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest
on prostszy na etapie postępowania konkursowego, dając możliwość dokładniejszego określenia
sposobu realizacji zadania i nie przewiduje skomplikowanej procedury odwoławczej. Jedynym
argumentem, który przemawia za zakupem usługi poprzez zamówienie publiczne, jest
sposób rozliczenia. Przy realizacji usługi w trybie Ustawy o pożytku organizacja rozlicza się
z poniesionych kosztów przedstawiając finansowe dowody źródłowe, a nie wystawiony przez
siebie jeden dowód księgowy.
Procedura zlecenia realizacji zadania w trybie Ustawy o pożytku nie różni się od innych
konkursów. Wyróżnia ją jedynie dokładniejsze określenie zakresu zadania niż ogólne wskazanie
np. z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
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Aby przekazać organizacji pozarządowej zadanie w formie Zlecania usług należy uwzględnić:

1

niezbędne zapisy w programie współpracy
Program współpracy musi zawierać w swoich zapisach obszar, w jakim usługa ma być zlecona
– powinno się to znaleźć w części Zadania priorytetowe lub Obszar współpracy.

2

ogłoszenie o konkursie ofert
Organ wykonawczy wydaje zarządzenie o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie usługi. Opis usługi powinien być bardzo szczegółowy,
wskazujący na wszystkie aspekty związane z realizacją zadania.
Warto zapoznać się z materiałami zawartymi w bibliotece na stronie

www.zlecaniezadan.pl

Zlecanie instytucji
Zleceniem jest prowadzenie trwałej instytucji o charakterze publicznym, świadczącej usługi na
rzecz społeczności. Instytucja taka jest albo ujęta w aktach prawnych (np. dom pomocy społecznej,
świetlica środowiskowa) lub została określona w przepisach lokalnych (np. centrum organizacji
pozarządowych, świetlica wiejska). Dla prowadzenia takiej instytucji niezbędne jest posiadanie
odpowiedniej bazy (infrastruktury), która przekazywana jest przez samorząd lub pozostaje
w dyspozycji organizacji, ale samorząd ponosi koszty jej utrzymania (w ramach zleconego zadania).
Poniżej prezentujemy, w jaki sposób niektórym samorządom udało się przejść zmianę i jaki
osiągnęły efekt.
Tabela 6. Przykład zmiany – Zlecanie instytucji

Stan obecny

Stan po zmianie
PRZYKŁAD

Gmina prowadzi schronisko dla zwierząt, jako
oddzielną instytucję samorządową. Do jego
prowadzenia zatrudnia osiem osób – kierownictwa,
obsługi
administracyjnej
oraz
pracujących
bezpośrednio przy zwierzętach.

Gmina ogłasza konkurs na realizację zadania
polegającego na prowadzeniu schroniska dla zwierząt.
Do wykonania zadania gmina przekazuje obiekt,
w którym wcześniej funkcjonowało schronisko
samorządowe. Instytucję przejmuje organizacja, której
ogólnopolski charakter sprawia, że może ona korzystać
ze sprawdzonych wzorów działania. Angażuje do
swojej działalności wolontariuszy oraz prowadzi akcje
społeczne skierowane do różnych grup mieszkańców
gminy (np. przedszkolaków, młodzieży szkolnej,
dorosłych).

PRZYKŁAD
Gmina prowadzi szkołę, jako placówkę publiczną.
Każdego roku do środków z subwencji oświatowej
dokłada około 30% swoich własnych środków. Ze
względu na kryzys finansowy rozpatrywany jest
projekt przeniesienia dzieci z tej szkoły do innej, tak by
zwiększyć liczebność oddziałów i ograniczyć koszty.

Dzięki aktywności gminy rodzice i nauczyciele zawiązali
stowarzyszenie, które otrzymało do dyspozycji
budynek szkolny i to ono stało się podmiotem
prowadzącym nową szkołę. Dzięki aktywności
członków stowarzyszenia w kolejnym roku planowane
jest otwarcie przedszkola. Stowarzyszenie zdobyło
dodatkowe środki na działalność z zewnętrznych
dotacji, niedostępnych dla placówek publicznych.
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Zasadniczą kwestią w przypadku zastosowania tego typu realizacji zadań publicznych jest to, czy
urząd przekazuje istniejącą instytucję (dotychczas prowadzoną przez administrację samorządową
lub inną organizację), czy chodzi o powołanie nowej instytucji. W pierwszym wypadku będziemy
mieli do czynienia z instytucjami głęboko zakorzenionymi w świadomości mieszkańców
(np. szkoła podstawowa), w drugim wypadku będzie to nowy podmiot (np. centrum organizacji
pozarządowych, centrum wolontariatu, centrum aktywności lokalnej).
Organizacja pozarządowa, aby prowadzić instytucje (w obydwu opisanych
wyżej sytuacjach) powinna posiadać następujące, kompetencje/cechy i zasoby:
• wiedzę merytoryczną dotyczącą obszaru funkcjonowania instytucji,
• stabilną kadrę,
• umiejętność zarządzania,
• wiarygodność i zaufanie mieszkańców.
Podobnie jak w przypadku Zlecania usług, typ Zlecania instytucji organizacji pozarządowej od
strony prawnej nie różni się od innych przeprowadzanych konkursów na podstawie Ustawy
o pożytku. To, co wyróżnia zlecanie zadania w postaci Zlecania instytucji to zakres działań,
jakie powinny być podjęte przed ogłoszeniem konkursu oraz szczegółowość dokumentacji
konkursowej. Wymienić, tu należy:

1

standard realizowanego zadania

Niezbędne dla tego typu zlecenia jest wypracowanie we współpracy z zainteresowanymi
podmiotami standardu, jaki powinna spełniać instytucja przekazana do prowadzenia organizacjom
pozarządowym. Jest to szczególnie istotne ze względu na wysokość środków finansowych
potrzebnych do realizacji zadania publicznego odpowiadających jakości świadczonych usług, jakie
powinien zabezpieczyć samorząd. Należy określić czas, na jaki instytucja jest przekazywana do
prowadzenia przez organizacje. Wiele samorządów ze względu na trudności finansowe zawiera
jedynie roczne umowy. Rekomendujemy zawieranie umów wieloletnich, co pozwala na racjonalne
gospodarowanie środkami i długofalowy rozwój instytucji.

2

warunki lokalowe

Wyjaśnienie spraw lokalowych z prowadzeniem instytucji. Może to być lokal specjalnie na
ten cel przeznaczony przez administrację publiczną lub lokal, do którego organizacja ma już
prawo.

3

oczekiwana zawartość dokumentacji konkursowej

Należy przygotować zarządzenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia instytucji. Ogłoszenie powinno zawierać wszystkie aspekty związane
z funkcjonowaniem i zakresem działań realizowanych w instytucji (podstawowy i oczekiwany
standard realizacji usługi). W jej treści należy zawrzeć wymogi dotyczące organizacji
prowadzącej instytucję, a także warunki przekazania i użytkowania nieruchomości.
Warto zapoznać się z materiałami zawartymi w bibliotece na stronie

www.zlecaniezadan.pl
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Kooperacyjne rozwiązywanie problemów
Ten typ zlecenia polega na kontraktowaniu zestawu zadań dla partnerstwa tworzonego
do rozwiązania konkretnego, zdefiniowanego przez samorząd problemu. Rozwiązanie
tego problemu, ze względu na jego naturę, wymaga kooperacji wielu instytucji, z różnych
obszarów działalności (zarówno podmiotów publicznych, społecznych jak i prywatnych).
Taka kooperacja z założenia wymaga dłuższego czasu współpracy partnerów przystępujących
do zadania, a także opiera się przede wszystkim na dobrze zdefiniowanym problemie, jaki
samorząd i partnerstwo chcą wspólnie rozwiązywać.
Najważniejsze elementy wyróżniające ten typ to:
• partnerstwo organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych
rozwiązujących problem,
• złożenie oferty wspólnej przez organizacje na finansowanie realizacji zadań,
• wiodąca rola samorządu w definiowaniu problemu oraz możliwych rozwiązań
– zwłaszcza w początkowym etapie tworzenia partnerstwa,
• partnerstwo jest inicjowane przez samorząd lub organizacje pozarządowe.
Poniżej prezentujemy, w jaki sposób niektórym samorządom udało się przejść zmianę i jaki
osiągnęły efekt.
Tabela 7. Przykład zmiany w typie Kooperacyjne rozwiązywanie problemów

Stan obecny

Stan po zmianie

Samorząd boryka się z
problemem żebractwa
i spożywania alkoholu przez osoby bezdomne
w miejscach publicznych, jest to szczególnie
uciążliwe w kontekście atrakcyjności turystycznej
miasta. Problemem tym zajmują się różne
instytucje (m.in. policja, straż gminna, MOPS,
sanepid)
oraz
organizacje
pozarządowe,
w szczególności Caritas. Co roku instytucje publiczne
potwierdzają narastanie tego problemu przedstawiając
na gremium m.in. liczbę policyjnych interwencji
zgłaszanych przez mieszkańców, przywołując opinie
o poczuciu zagrożenia ze strony mieszkańców
i turystów.

Gmina ogłasza nabór na realizację wspólnego
przedsięwzięcia, którego rezultatem ma być
ograniczenie liczby osób żebrzących w miejscach
publicznych, w szczególności osób znajdujących się
pod wpływem alkoholu. Przedmiotem zlecenia zadania
jest zestaw różnych działań, które będą realizowane
na przestrzeni 5 lat. Do naboru ofert, przystępuje
partnerstwo złożone z organizacji pozarządowych
i instytucji publicznych (policji, straży gminnej,
MOPS). W ramach kooperacyjnego rozwiązywania
problemu będą one wspólnie planować i realizować
zadania, których głównym celem jest osiągnięcie
rezultatu – ograniczenie żebractwa.

Kluczowe jest w tym typie dobre opisanie rezultatu, jaki urząd chciałby, aby osiągnęło
partnerstwo oraz wprowadzenie warunku realizacji zadania w formie partnerstwa.
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Kompetencje/cechy, które powinna posiadać organizacja pozarządowa
realizująca takie zadanie to:
• eksperckie zasoby kadrowe i organizacyjne do zorganizowania, czy też
wykonania zadania,
• zaufanie władz lokalnych do realizatorów przedsięwzięcia.
Możliwości prawne dla realizacji Kooperacyjnego rozwiązywania problemów zaprezentowano
poniżej. Najlepszym rozwiązaniem dla tej formy realizacji zadania byłoby uregulowanie prawne
partnerstwa publiczno-społecznego, które w odróżnianiu od partnerstwa publiczno-prywatnego
nie byłoby nastawione na zysk gospodarczy, a na osiąganie efektu społecznego. W obecnym
stanie prawnym jest możliwa realizacja wspólnego zadania. Przyjmijmy, że Kooperacyjne
rozwiązywanie problemów opiera się na dwóch założeniach:
• możliwości dowolnego przesuwania środków pomiędzy kategoriami budżetowymi,
• rozliczenia zadania w oparciu o uzyskane rezultaty.
Obecnie rozliczanie z realizacji zadania nie dotyczy rezultatów, a następuje na podstawie
poniesionych wydatków. Wynika to z Ustawy o pożytku, która w przepisie art. 17. stanowi:
„Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny
realizacji zadania, a w szczególności:
1. stanu realizacji zadania,
2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4. prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach
umowy”.
W żadnym przepisie Ustawy nie ma mowy o zgodności poniesionych wydatków
ze złożoną ofertą, a jedynie wskazanie, że ocena realizacji opiera się na
efektywności i prawidłowości wykorzystania środków finansowych. Dopiero
w art. 11. ust 4. w ramowym wzorze umowy określonym Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej znajdujemy zapis:
„Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji
zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji
kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego
zwiększenie o więcej niż .... %”.
Wskazuje on na konieczność wydatkowania środków zgodnie z kosztorysem, który
jest załącznikiem do umowy, jednocześnie pozwalając na przesuwanie wydatków
w poszczególnych kategoriach. Ramowy wzór umowy nie określa procentu, do jakiego uznaje
się przesunięcia za zgodne z kosztorysem, więc może on być dowolnie wysoki. Istotne, aby
wysokość dotacji wyrażona w kwocie oraz wysokość dotacji w stosunku do wkładu własnego
nie uległa zwiększeniu.
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Odpowiednie sformułowanie zapisów umowy, a przede wszystkim zwiększenia możliwości
przesuwania środków pomiędzy kategoriami wydatków bez konieczności aneksowania
umowy, umożliwi odwrócenie obecnego nastawienia (z osiągnięcia odpowiednich wydatków
na rzecz rozliczania efektami osiągniętymi w toku realizacji projektu. Jak z powyższego
wynika obecna przeszkoda jest raczej efektem zachowawczej postawy jednostki samorządu
terytorialnego niż efektem przepisów prawa.
W odniesieniu do rozliczenia z uzyskanych rezultatów to podstawą jest zapis par. 15. ramowego
wzoru umowy, w którym czytamy:
„Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku: 1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie
z przeznaczeniem; 2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy,
w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania.
Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi
w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia
przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego,
na który należy dokonać wpłaty”.
Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do wzoru oferty i sprawozdania, wzór umowy ma
charakter ramowy. Oznacza to, że strony mogą wprowadzić w nim zmiany w takim zakresie, jaki
jest niezbędny dla efektywnej realizacji zadania, w tym wypadku wskazując, o jaką część zakresu
rzeczowego realizacji umowy chodzi. Potwierdzenie takiego toku rozumienia słowa „ramowy”
znajdziemy w artykule wiceprezydenta Gdyni Michała Guć dla serwisu administracja.ngo.pl.
W przypadku umowy organ administracji publicznej, a także organizacja
pozarządowa mają pewną swobodę. Mogą – jest to uprawnienie obu stron
– proponować drugiej stronie umowy wprowadzanie zmian, które będą
dostosowywały treść umowy, do konkretnego zadania, czy też konkretnej
sytuacji, w której znajduje się organizacja lub podmiot publiczny udzielający
dotacji. Zmiany te nie mogą naruszać wymogów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, a także art. 151 ustawy o finansach publicznych.
„Art. 151.
1. Dysponent części budżetowej może zlecić organizacji pozarządowej realizację
swoich zadań na podstawie zawartej z tą organizacją umowy, przyznając
jednocześnie dotację celową na realizację tych zadań.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana
i termin jego wykonania,
2) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności,
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia
danego roku budżetowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadania,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
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6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15
dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku
zadania realizowanego za granicą – 30 dni od określonego w umowie dnia
jego wykonania .”
Uregulowania w sprawie Kooperacyjnego rozwiązywania problemów powinny obejmować
następujący zakres dokumentów.

1
2
3

niezbędne zapisy w programie współpracy
• obszar, w jakim zadanie ma być realizowane,
• tryb wyboru partnerów, jeśli zadanie ma być realizowane w formie konsorcjum
z jednostką samorządu terytorialnego.
zarządzenia o konkursie ofert
Wydanie zarządzenia o otwartym konkursie ofert przez organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem w szczegółowych warunkach
konkursu informacji o wymaganych rezultatach do uzyskania w ramach realizacji
zadania publicznego.
zawartość umowy
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, to znaczy takiej, która gwarantuje uzyskanie
rezultatów, zawarcie umowy uwzględniającej:
• możliwy wysoki procent przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu,
• określenie oczekiwanego rezultatu jako zakresu rzeczowego realizacji zadania.
Warto zapoznać się z materiałami zawartymi w bibliotece na stronie

www.zlecaniezadan.pl
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Proces zlecania zadań
Zanim przejdziemy do działania należy wybrać typ zlecenia. Dokonując tego wyboru warto
kierować się przesłankami, które towarzyszą poszczególnym typom.
Schemat 2. Wybór typu zlecenia

Wybór typu zlecenia

Bon na aktywność –
regranting

Wybierz, jeśli chcesz, aby:
• organizacje miały prostsze procedury ubiegania się i rozliczania
środków samorządowych
• nastąpił wzrost inwestycji w aktywność społeczną mieszkańców
• obsługą małych dotacji zajęła się organizacja pozarządowa

Zlecanie
usług

Wybierz, jeśli chcesz:
• zlecić realizację działań organizacji pozarządowej na rzecz
społeczności lokalnej lub wybranej grupy społecznej
• przekazać zadanie, którego sposób realizacji opisany jest w prawie
krajowym lub przyjętym lokalnie standardzie

Zlecanie
instytucji

Kooperacyjne
rozwiązywanie
problemów

Wybierz, jeśli chcesz:
• zlecić realizację działań o charakterze trwałym na rzecz
społeczności lokalnej lub wybranej grupy społecznej
• zlecić realizację zadania w przekazanej przez samorząd
nieruchomości
• przekazać zadanie, którego sposób realizacji opisany jest w prawie
krajowym lub przyjętym lokalnie standardzie

Wybierz, jeśli chcesz, aby:
• organizacje i instytucje rozwiązujące wybrany problem społeczny
ścićle ze sobą współpracowały w partnerstwie
• samorząd i instytucje mu podległe uczestniczyły w formułowaniu
problemu i sposobie realizacji zadania

Proces zlecenia zadania zgodnie z Modelem Kontraktowania Usług Społecznych składa się
z trzech etapów. Poniższy schemat ilustruje kolejność następowania po sobie etapów.
Schemat 3 . Opis etapów zlecania zadań zgodnie z MKUS

etap 1
Przygotowanie do
zmiany

etap 2
Wprowadzenie
zmiany
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etap 3
Plan pracy

Każdy z przedstawionych etapów można w praktyczny sposób wykonać samodzielnie
przy pomocy KREATORA MKUS, udostępnionego w wersji interaktywnej na stronie
www.zlecaniezadan.pl. Atrakcyjność jego formy polega na tym, że przy pomocy Kreatora
uzyskamy gotowy raport, czyli wyniki przeprowadzanych analiz dla wskazanego przez
użytkownika samorządu. Uproszczoną wersją KREATORA MKUS są drukowane ZESZYTY
DZIAŁAŃ, opracowane również dla poszczególnych typów zleceń. Każda z tych wersji
zarówno interaktywna jak i drukowana umożliwia praktyczny dostęp do Modelu.
Ten Poradnik w swojej idei, jest nośnikiem informacji i źródłem wiedzy, której posiadanie
ułatwi przyszłemu użytkownikowi/użytkowniczce wykorzystanie MKUS w praktyce.
Dlatego poniżej przedstawiamy ogólną koncepcję, część teoretyczną ścieżki zlecania zadań
organizacjom, jaką rysuje MKUS.

Etap 1. Przygotowanie do zmiany
Pierwszym krokiem we wdrażaniu modelu jest przygotowanie do zmiany.
Na tym etapie osoba planująca zlecenie zadania przez samorząd powinna odpowiedzieć na
dwa zasadnicze pytania: czy wprowadzenie zmiany (zlecenie zadania publicznego organizacji
pozarządowej) jest potrzebne oraz czy wprowadzenie zmiany jest możliwe.
Na proces przygotowania składa się lista kolejnych kluczowych pytań, jakie należy postawić
o potrzebę i możliwość zmian w zakresie realizacji zadania publicznego. Do niektórych z tych
pytań stworzone zostały dodatkowe narzędzia ułatwiające udzielenie odpowiedzi.

kluczowe pytania

W każdym z typów zlecania, pytania kluczowe oraz narzędzia, zostały dostosowane do specyfiki
danego typu zadania. Lista kluczowych pytań w pierwszym etapie, brzmi następująco:
Jakie są przesłanki do wprowadzenia zmiany?– to pytanie służy refleksji nad tym, jakie są główne
powody wprowadzenia zmiany formy realizacji zadania publicznego.
Jakie są grupy odbiorców i jakie mają one potrzeby? – to pytanie służy refleksji nad tym, do
kogo mają być skierowane działania zleconego zadania publicznego oraz jakie są potrzeby grup
odbiorców.
Jakie organizacje mogłyby podjąć się realizacji zadania?– to pytanie służy wstępnej analizie
potencjalnych realizatorów zadania.
Jaka będzie reakcja na wprowadzenie zmiany? – to pytanie służy analizie potencjalnych
sojuszników i oponentów przeprowadzanej zmiany.
W jaki sposób zmiana wpłynie na wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny samorządu? – w tym
pytaniu należy zastanowić się jaki wpływ zlecenie zadania będzie miało na wizerunek samorządu:
zewnętrzny, rozumiany jako np. wizerunek wśród innych samorządów, oraz wewnętrzny
-rozumiany, jako wizerunek wśród mieszkańców danego JST.
Z jakimi dokumentami strategicznymi spójne jest przeprowadzenie zmiany? – w tym pytaniu
należy przeanalizować na ile zmiana jest spójna ze strategicznymi planami danego samorządu
(wskazać dokumenty o charakterze strategicznym, w którym można znaleźć zapisy adekwatne do
planowanej zmiany).
Jakich zmian prawnych należy dokonać, by wprowadzić zmianę? – w tym pytaniu należy
przeanalizować jakie lokalne dokumenty prawne wymagają zmian, by możliwe było zlecenie
zadania (np. program współpracy z organizacjami pozarządowymi).
Jaka jest efektywność ekonomiczna i społeczna zmiany formy realizacji zadania? – to pytanie
pozwala na ocenę zmiany formy realizacji w wymiarze finansowymi i społecznym.
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narzędzia

Do niektórych pytań dołączone zostały narzędzia. Narzędzia Modelu są fakultatywne, ich
wykorzystanie jednak pozwoli na przyjrzenie się określonemu zagadnieniu z odpowiednią
szczegółowością, w efekcie uzyskamy przejrzysty zbiór informacji, odpowiedzi na postawione
pytania kluczowe.
1. Przesłanki do wprowadzenia modelu
2. Analiza potrzeb odbiorców
3. Analiza interesariuszy i ich nastawienia
4. Analiza spójności z dokumentami strategicznymi
5. Analiza zmian prawnych
6. Analiza efektywności ekonomicznej
7. Analiza efektywności społecznej

Etap 2. Wprowadzenie zmiany

kluczowe pytania

Drugi etap Modelu służy wprowadzeniu zmiany. W tym momencie powinniśmy zadać sobie
kolejne pytania w kluczowych obszarach, aby ostatecznie sformułować koncepcję zadania.
Następnie na podstawie przeprowadzonych analiz przygotować potencjalnych realizatorów
oraz przeprowadzić proces zakontraktowania zadania. Zestaw pytań, na które warto
odpowiedzieć, przedstawiono poniżej.
Jakiego wsparcia potrzebują potencjalni realizatorzy zadania? – w tym pytaniu należy udzielić
odpowiedzi, jakiego wsparcia potrzebują organizacje, które mogłyby potencjalnie podjąć się
realizacji zadania, czy takie wsparcie jest możliwe do udzielenia przez samorząd? Jeżeli tak, to w
jakiej formie?
W jaki sposób przeprowadzone zostaną działania komunikacyjne? – w tym pytaniu należy
zastanowić się w jaki sposób zmiana zostanie zakomunikowana: urzędnikom, radnym,
mieszkańcom, innym organizacjom.
W jaki sposób przygotowany zostanie standard realizacji zadania? – w tym pytaniu należy określić
w jaki sposób i przez kogo zostanie przygotowany standard realizacji działania dla realizatora, który
zapewni wysoką jakość.
W jaki sposób przeprowadzone zostaną zmiany prawne i opracowana zostanie dokumentacja
konkursowa?– w tym pytaniu należy określić w jaki sposób zostaną przygotowane niezbędne zapisy
prawne oraz dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia konkursu.
W jaki sposób przeprowadzone zostaną konsultacje zmiany formy realizacji zadania? – w tym
pytaniu należy określić w jakich grupach i w jaki sposób przeprowadzone zostaną konsultacje
społeczne.
W jaki sposób dokonana zostanie ocena przeprowadzonej zmiany? – to pytanie służy określeniu
w jaki sposób odbywać się będzie ocena realizacji zadania i przeprowadzonej zmiany.

narzędzia

Etap ten przewiduje możliwość wykorzystania następujących narzędzi:
1. Planowanie działań komunikacyjnych
2. Analiza organizacji i planowanie wsparcia
3. Planowanie opracowania standardu realizacji zadania
4. Planowanie konsultacji społecznych
5. Sposób opracowania dokumentów prawnych
6. Planowanie ewaluacji
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O czym warto pamiętać planując zlecenia
zadania zgodnie z Modelem
1. Efektywność ekonomiczna i społeczna zmiany formy realizacji
Ocenę efektywności realizacji zadań publicznych należy rozpatrywać na dwóch poziomach:
• finansowym, który odnosi się do takiego gospodarowania środkami budżetowymi
jednostki samorządu terytorialnego, w którym dane zadanie realizowane jest
w sposób rzetelny przy jednoczesnym możliwie niskim poziomie wydatkowania
tych środków. Ten wymiar efektywności określamy gospodarnością w dysponowaniu
środkami budżetowymi,
• społecznym, dotyczącym jakościowych i ilościowych zmian zachodzących
w społeczności lokalnej poprzez realizację danego zadania publicznego. Zmiany
te dotyczą w szczególności ograniczenia zjawisk niepożądanych w społeczności
lokalnej (np. bezrobocie, przestępczość, ubóstwo, zanieczyszczenie środowiska itd.)
jak i wzmocnienia pożądanych zachowań i stanów (np. aktywność społeczna, rozwój
przedsiębiorczości, udział w życiu kulturalnym, itd.)
Zestawiając społeczny i finansowy wymiar efektywności w realizacji zadań publicznych
z określającą ogólny mechanizm realizacji działań społecznych zasadą pomocniczości możemy
sformułować cztery kryteria umożliwiające podjęcie decyzji o przekazaniu zadania publicznego
organizacji pozarządowej.
Przekazanie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej odbywa się w sposób efektywny
tj. z zachowaniem gospodarności i dbałością o efektywność w wymiarze społecznym jeśli:

lub
lub

• wykonanie danego zadania przez organizację pozarządową oznacza dla budżetu
jednostki zlecającej oszczędność finansową w stosunku do innego sposobu realizacji
danego zadania (np. zakup usług czy realizacja we własnym zakresie) przy zachowaniu
porównywalnego poziomu efektywności społecznej,
• wykonanie danego zadania przez organizację pozarządową odbywa się na poziomie
finansowania z budżetu JST porównywalnym do kosztów zastosowania innych sposobów
realizacji zadania przy jednoczesnym zachowaniu lub zwiększeniu efektywności
społecznej,
• wykonanie danego zadania publicznego przez organizację pozarządową przynosi
efekty społeczne przewyższające wzrost kosztów jego wykonania w stosunku do innych
sposobów realizacji zadania,

a także

• zaniechanie wykonania danego zadania publicznego może w przyszłości generować
dodatkowe koszty dla budżetu JST, a organizacja pozarządowa posiada zasoby
niezbędne do realizacji tego zadania w sposób gwarantujący społeczną efektywność.
Koszt realizacji tego zadania nie przewyższa przyszłych kosztów wynikających
z zaniechania jego wykonania.
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2. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
Informowanie urzędników, radnych i mieszkańców o planowanej zmianie w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej jednostce samorządu terytorialnego powinno uwzględniać
wskazanie korzyści ze zmiany. Zasadnym jest zaangażowanie sojuszników do zmiany poprzez
zachęcanie do wsparcia zmiany. Sojuszników można również wykorzystać do zmiany postawy
oponentów. Powodami, dla których najczęściej nie ma zgody na nowy sposób realizacji
zadania są następujące obawy poszczególnych grup:
• obawa przed nowym w ogóle,
• obawa przed utratą wpływu na sposób realizacji zadania,
• obawa, przed pogorszeniem swojej sytuacji,
• obawa o jakość i efektywność wykonywanego zadania publicznego.
Podejmowane działania muszą być odpowiedzią na zidentyfikowane obawy. Aby zmienić
nastawienie musimy te obawy niwelować. Proponujemy następujące scenariusze działań,
w stosunku do poszczególnych grup:
obawa przed nowym w ogóle:
• przedstawić interesariuszom szczegółowy opis zadania, wskazując co zmieni się
w wyniku zmiany formy realizacji zadania,
• włączyć w pracę nad zdefiniowaniem zakresu realizacji zadania,
• pokazać przykłady, gdzie to już działa (najlepiej zaprosić na wizytę studyjną),
• wskazać na korzyści wynikające ze zmiany, w zakresie jakości zadania i efektywności
jego realizacji,
• wskazać jakie negatywne elementy związane z realizacją zadania w dotychczasowej
formie zostaną zniwelowane dzięki zmianie,
• wskazać na korzystne zmiany i oddziaływanie społeczne (np. promocja radnych jako
bardziej nowoczesnych niż radni w innych gminach) nowej formy realizacji zadania.
obawa przed utratą wpływów na sposób realizacji zadania:
• wskazać jaka będzie rola danej grupy przy realizacji zadania w nowej formie,
• włączyć w pracę nad zdefiniowaniem zakresu realizacji zadania,
• wskazać na korzyści wynikające ze zmiany w sposobie decydowania o realizacji
zadania,
• wskazać na korzystne zmiany i oddziaływanie społeczne (np. promocja radnych jako
bardziej nowoczesnych niż radni w innych gminach) nowej formy realizacji zadania.
obawa przed pogorszeniem swojej sytuacji:
• przedstawić interesariuszom szczegółowy opis zadania, wskazując co zmieni się
w wyniku zmiany formy realizacji zadania z uwzględnieniem sytuacji tej konkretnej
grupy (należy wskazywać zarówno pozytywne informacje, jak i te które mogą zostać
odebrane negatywnie, ukrywanie informacji negatywnych może spowodować, że
ludzie będą czuli się manipulowani),
• pokazać przykłady, gdzie to już działa (najlepiej zaprosić na wizytę studyjną),
• wskazać na przyjęte nowe procedury, które zapewnią jakość realizacji zadania i równy
dostęp do niego.
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obawa o jakość i efektywność wykonywanego zadania publicznego:
• włączyć w pracę nad zdefiniowaniem zakresu realizacji zadania,
• pokazać przykłady, gdzie to już działa (najlepiej zaprosić na wizytę studyjną),
• przedstawić interesariuszom szczegółowy opis zadania, wskazując co zmieni się
w wyniku zmiany formy realizacji zadania,
• przedstawić korzyści wynikające ze zmiany formy realizacji zadania, w tym zakresie
jakości i efektywności realizacji zadania.
Powyższy katalog działań nie jest zamknięty, jest natomiast zbiorem pomysłów i przykładów.

3. Standardy
W kontekście Modelu Kontraktowania Usług Społecznych standaryzacja jest istotna zwłaszcza
w dwóch typach zleceń: Zlecania usług oraz Zlecania instytucji. Standaryzacja jest pomocna
w określeniu minimalnej i pożądanej, jakości realizacji zadania publicznego, a także pozwala
na rzetelne dokonywanie oceny jego kosztów.

4. Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne służą wprowadzeniu korekt do planu, które uwzględnią uwagi zgłoszone
przez społeczność lokalną i innych interesariuszy. Mogą one dotyczyć samej koncepcji zmiany,
projektów aktów prawnych, jak i standardu zadania.
O konsultacjach społecznych warto pomyśleć, jako o czymś, co ma uzupełniać proces zlecania
usług. Problemem związanym z realizacją konsultacji społecznych jest między innymi
to, że często są one prowadzone ad hoc. Na przykład wtedy, gdy jakaś decyzja – chociażby
likwidacja szkoły – już wywołała protesty. Dlaczego jest to niekorzystne dla obu stron dialogu?
Po pierwsze, zwykle jest już za późno na rozsądną i spokojną dyskusję. Po drugie, takie
konsultacje nie budują relacji zaufania między mieszkańcami a administracją. Konsultacje
społeczne przynoszą najlepsze rezultaty, gdy stają się elementem przemyślanej i długofalowej
strategii komunikacji ze społecznością lokalną.
Konsultowanie z mieszkańcami planowanych działań pozwala:
• wypracować nowe rozwiązania lub zmodyfikować te proponowane przez samorząd,
• precyzyjnie określić priorytety i lepiej rozdysponować środki,
• zaoszczędzić czas i pieniądze (mniej protestów, opóźnień),
• spojrzeć na problem z wielu punktów widzenia (różnych grup mieszkańców i innych
interesariuszy),
• inicjować współpracę i partnerstwo z organizacjami pozarządowymi,
• budować zaufanie do władz i instytucji oraz współobywateli, co procentuje większym
zaangażowaniem w przyszłości,
• aktywizować społeczność lokalną,
• wzmocnić obraz urzędu jako profesjonalnej administracji, posługującej się
nowoczesnymi technikami zarządzenia.
Podstawowe zasady rzetelnych konsultacji społecznych:
• konsultacje organizujemy po to, aby dowiedzieć się czegoś nowego, a nie potwierdzić
swoje zdanie,
• konsultujemy otwarte kwestie, a nie ostateczne decyzje. Konsultacje społeczne należy
robić zawsze przed podjęciem ostatecznej decyzji i zawsze na tyle wcześnie, aby mieć
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czas na uwzględnienie zgłoszonych uwag,
• informacja nie może być zmanipulowana, rzetelne informowanie musi być podstawą
do prowadzenia dialogu ze społecznością lokalną,
• decyzje powinny być uzasadnione. Konsultowanie oznacza pozyskiwanie opinii, które
można uwzględnić, ale nie trzeba. Zawsze jednak należy uzasadnić, dlaczego jedne
opinie zostały uwzględnione a inne odrzucone.

5. Przygotowanie potencjalnych realizatorów
Powinno być ono oparte na zestawie działań wspierających. Stosujemy je w przypadku, gdy
na etapie przygotowania koncepcji zmiany stwierdzono, że wśród istniejących organizacji
brak jest dostatecznego potencjału do realizacji zadania publicznego. Celem urzędu będzie
rozwinięcie bądź wzmocnienie niezbędnych w kontekście realizowanego zadania, kompetencji
w organizacji pozarządowej, do czego pomocne będą różne formy wsparcia (czyli zadania,
jakie może podjąć gmina, żeby osiągnąć cel).
Tabela 8. Wsparcie dla organizacji przygotowującej się do realizacji zadania publicznego

Typ zlecenia

Formy wsparcia

BON NA AKTYWNOŚĆ – REGRANTING
• cel: podniesienie poziomu zaufania wśród organizacji

• szkolenia
• wyjazdy integracyjne

BON NA AKTYWNOŚĆ – REGRANTING
• cel: zapewnienie rzetelnej i merytorycznej oceny

• wspólne (organizacje – urząd) ustalenie zasad, procedur  
i kryteriów oceny
• szkolenia  

BON NA AKTYWNOŚĆ – REGRANTING
• cel: dotarcie z informacją o konkursie do
zainteresowanych

• wykorzystanie  gminnych środków komunikacji

BON NA AKTYWNOŚĆ – REGRANTING
• cel: zapewnienie sprawnej obsługi prawnej
i administracyjne

• wizyty studyjne   w organizacjach zajmujących się
regrantingiem
• staż (jobshadowing) w wydziale urzędu obsługującym
granty

ZLECANIE USŁUG
• cel: zapewnienie zasobów do realizacji zadania

• szkolenia, wizyty studyjne
• partnerstwo
• współpraca z organizacjami spoza terenu gminy

ZLECANIE USŁUG
• cel: sprawne rozliczenie środków publicznych

• szkolenia
• wizyty studyjne  w podobnych organizacjach
• staż (jobshadowing) w wydziale urzędu

ZLECANIE INSTYTUCJI
• cel: zapewnienie wiedzy merytorycznej pozwalającej
prowadzić instytucję

• doszkalanie

ZLECANIE INSTYTUCJI
• cel: zapewnienie dobrego zarządzania

• szkolenia i wizyty studyjne
• staże

37

Poniżej prezentujemy zestaw różnorodnych form, które urząd może wykorzystać, aby wspierać
organizację pozarządową przed i w trakcie realizacji zleconego zadania. Nie można zapominać
także o tym, że pewne formy współpracy wymusza Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie: konsultacje rocznego programu współpracy, konsultacje prawa miejscowego.

jak wspierać organizacje pozarządowe

Poniżej przedstawiamy zbiór propozycji, które należy traktować jak otwarty katalog działań.
• Szkolenia i wizyty studyjne zarówno w obszarze merytorycznym, dotyczącym
treści zadania, jak i spraw proceduralnych, dotyczących rozliczania dotacji.
• Wyjazdy integracyjne z udziałem zainteresowanych organizacji, ich głównych
antagonistów oraz urzędników. Celem wyjazdów powinno być zwiększenie
zaufania stron, ujawnienie i zażegnanie ewentualnych konfliktów interesów.
Może zaistnieć konieczność powtarzania tej formy wsparcia.
• Partnerstwo – realizacja przedsięwzięcia we współpracy z organizacją
pozarządową np. dzięki finansowaniu ze środków zewnętrznych.
Liderem takiego przedsięwzięcia może być zarówno strona urzędowa jak
i pozarządowa. Partnerstwo pozwoli przetestować realizację zadania wspólnie,
podnieść umiejętności organizacji, przygotować urząd do współpracy
w tej formie. Partnerstwo może również dotyczyć wspólnych ustaleń zasad,
procedur dotyczących realizowanego zadnia.
• Staż lub wolontariat, jako jobshadowing w wydziale, który pozwoli
przedstawicielom organizacji zapoznać się z praktyczna stroną realizacją zadania.
• Wykorzystanie gminnych środków komunikacji, takich jak gminna strona www,
miejskie gazety, kanały telewizyjne (także telewizji internetowej). Przyczyni się to
rozpropagowaniu nowej formy realizacji zadań publicznych.
• Współpraca z organizacjami spoza terenu gminy. Urząd może zaprosić
do udziału w konkursie organizacje spoza swojego terenu, które zapewnią
odpowiedni poziom merytoryczny realizacji zadania. Takie postępowanie może
mieć charakter stymulujący dla organizacji lokalnych, określenia ich potrzeb
i aspiracji.

Warto zapoznać się z materiałami zawartymi w bibliotece na stronie

www.zlecaniezadan.pl
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6. Ewaluacja
Ewaluacja i monitoring pozwala odpowiedzieć nam na pytanie, czy plany w zakresie
kontraktowania po prostu się udały. Proces ten jest niezbędny do uzyskania odpowiedzi:
czy zadanie jest realizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami (to jest cel monitoringu),
czy osiągnięte zostały założone rezultaty (to podstawowy cel ewaluacji zleconego zadania),
czy zmiana sposobu realizacji zadania publicznego na formę kontraktowania przyniosła
oczekiwane efekty (to cel ewaluacji zmiany formy realizacji zadania). Aby zaplanować proces
monitoringu i ewaluacji oraz ustalić sposób w jaki je prowadzić, warto skorzystać z części
praktycznej Modelu tj. Kreator Modelu lub Zeszyty działań.
Monitoring to regularne sprawdzanie procesu wdrażania interwencji oraz bieżące
weryfikowanie jej nakładów, produktów i rezultatów, prowadzone w czasie trwania programu1.
Monitoring programu/projektu to systematyczne i ciągłe zbieranie, analiza i wykorzystywanie
informacji (dokumentowanie postępów) do podejmowania decyzji. Dostarcza informacji do
identyfikacji odstępstw od zakładanych działań i likwidowania ewentualnych problemów,
zagrażających postępom w realizacji działań. Monitoring skupia się na zasobach, działaniach
i wynikach ujętych w programie/projekcie. Monitoring trwa dokładnie tyle, ile trwa okres
realizacji danych działań. Do podstawowych narzędzi monitoringu zalicza się różnego rodzaju
arkusze pozwalające na zbieranie i porządkowanie wskaźników postępu: programy, listy,
formularze gromadzenia danych.
Ewaluacja to badanie wykorzystujące metody naukowe (głównie z zakresu nauk społecznych)
dotyczące tego, czy nastąpiła zmiana w wyniku podejmowanych działań (w projekcie/
programie) oraz badanie cech tych zmian. Jej wynik i wnioski pozwalają zaspokoić konkretne
potrzeby informacyjne na temat tego, co przyczyniło się do sukcesu (lub porażki) realizowanych
działań. Ewaluacja, jest więc narzędziem uczenia się instytucji, organizacji, zespołów i ludzi.
Odwołując się do formalnych definicji, ewaluacja to systematyczne, użyteczne i wiarygodne
badanie społeczno-ekonomiczne, które opierając się na obiektywnych podstawach ocenia
i informuje, o jakości i wartości wdrażania, jak i efektach interwencji publicznych (polityk,
programów, projektów)2.
Pięć etapów badania ewaluacyjnego3
Monitoring jest często stosowanym elementem usprawniania działań. Nie wymaga ponadto
specjalnych umiejętności. Ewaluacja jest badaniem społecznym, co nakłada na jej przebieg
pewne wymogi. Proces ewaluacji powinien być w związku z tym dobrze zorganizowany.
Poniżej przedstawiono kluczowe etapy planowania i realizacji badania ewaluacyjnego.

1
2

Planowanie ewaluacji – podjęcie decyzji o badaniu, jego wstępne zaplanowanie (kiedy i po
co to robimy, w czym ma nam pomóc);
Planowanie badania–przygotowanie szczegółowej listy pytań badawczych, na które
ewaluacja ma odpowiedzieć, dobór metod analizy, zaplanowanie harmonogramu badania
(co, kiedy i w jakim czasie);

1 Według Komisji Europejskiej.
2 red. E. Gałka, Ewaluacja projektów miękkich. KOMPENDIUM, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Społecznych PISOP, Poznań, 2008.
3 Na podstawie: red. E. Gałka, Ewaluacja projektów miękkich. KOMPENDIUM, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Społecznych PISOP, Poznań, 2008.
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3
4
5

Zbieranie danych – zbieranie danych potrzebnych do analizy, wybór odpowiedniej metody/
techniki badań (ankiety, wywiady, przegląd dokumentów, prowadzenie obserwacji etc.);
Formułowanie oceny – szukanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze w oparciu
o zebrane dane, ocena zadania i badanych kwestii w świetle zebranych danych;
Wykorzystanie wyników – przyjęcie ewaluacji i zastosowanie wniosków i rekomendacji.

Realizacja monitoringu i ewaluacji powinna być podjęta z zachowaniem wymogów, takich jak:
jakość, skuteczność i efektywność. Aby przeprowadzenie tych procesów spełniało te wymagania,
muszą być one zaplanowane w optymalny sposób. To właśnie adekwatne planowanie może
zapewnić użyteczne wyniki monitoringu i ewaluacji. Poniżej opisany jest pokrótce etap
planowania zarówno monitoringu, jak i ewaluacji w odniesieniu do zadań publicznych.
W monitoringu i ewaluacji istotny jest ich cel: jasny i realny. Takim celem może być:
• określenie efektów zadania,
• analiza postępów realizacji zadania,
• określanie stopnia zgodności realizacji zadania z przyjętymi założeniami,
• poprawa jakości zadania,
• określenie optymalnego poziomu efektywności zadania,
• identyfikacja słabych i mocnych stron,
• podniesienie skuteczności i efektywności działań,
• sygnalizowanie pojawiających się problemów,
• wspieranie procesu uczenia się,
• ocena wartości wynikających z realizacji zadań,
• dostarczanie informacji koniecznych do podejmowania decyzji.
W monitoringu cel warunkuje objęty analizą obszar oraz wpływa na narzędzia monitoringu.
Planując rzetelny monitoring należy wziąć pod uwagę podstawowe zasady, niezbędne dla
weryfikacji faktycznych postępów realizacji zadania publicznego4.

W ramach ewaluacji zaś, cel warunkuje pytania badawcze (pytania ewaluacyjne)5 , na które
ewaluacja ma odpowiedzieć, a te porządkuje się według odpowiednich kryteriów. Kryteria
stosowane w ewaluacji pozwalają wyznaczyć wartości, które są istotne dla wyników badania.
Kryteria najczęściej stosowane w ewaluacji to6: trafność7, efektywność8, skuteczność9,

4 Np. adekwatność – pozwoli zweryfikować, które z proponowanych miar są najbardziej adekwatne do charakteru
monitorowanych zadań; efektywność – pozwoli dobrać metody, które będą najbardziej optymalne z punktu widzenia
poniesionych nakładów do osiąganych rezultatów monitoringu; partnerstwo – pozwoli dobrać metody i narzędzia
najmniej uciążliwe z punktu widzenia zleceniodawcy i zleceniobiorcy zadania publicznego, terminowość – pozwoli
analizować postępy realizacji zadania w założonym czasie, zgodnie z harmonogramem.
5 Pytania ewaluacyjne to pytania, na które muszą odpowiedzieć osoby dokonujące ewaluacji, zadawane przez zlecających badanie.
6 Na podstawie: red. E. Gałka, Ewaluacja projektów miękkich. KOMPENDIUM, Centrum PISOP, 2008;
7 Trafność, odpowiedniość pozwala ocenić, w jakim stopniu cele zadania odpowiadają potrzebom grupy docelowej
(stosowane najczęściej w ewaluacji przed rozpoczęciem realizacji zadania).
8 Wydajność, efektywność pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” zadania, czyli stosunek poniesionych nakładów
(zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas) do uzyskanych wyników i rezultatów. Pozwala np. porównać nakłady i
efekty realizacji tego samego zadania przez jednostkę samorządu terytorialnego i organizację pozarządową.
9 Skuteczność pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele i rezultaty zleconego zadania zostały osiągnięte.
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użyteczność10, trwałość11.
Wykorzystanie wyników ewaluacji jest najistotniejsze. Przedstawiciele jednostki samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowej, a w szczególności osoby decyzyjne powinny
zapoznać się z raportem, a wyniki ewaluacji umiejętnie wykorzystać. Od tego, na ile uda się
wprowadzić zmiany, zależeć może stopień realizacji zadań publicznych, efektywność kosztowa
realizacji zadań, itd.
Monitoring i ewaluacja są stosunkowo rzadko wykorzystywanym elementem zarządzania
w przekazywaniu realizacji zadań publicznych. Tymczasem wydatkowanie publicznych
środków powinno być dokonywane, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, „w sposób
celowy i oszczędny”, z zachowaniem m.in. „zasady uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów”. Prowadzony równolegle, przemyślany proces ewaluacji i monitoringu
pozwoli lepiej – bo efektywniej – wydatkować środki publiczne oraz – co jeszcze ważniejsze
– w skuteczniejszy sposób pozwoli odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców wspólnoty
samorządowej.

Etap 3. Plan pracy
Proces tworzenia harmonogramu zmiany jest przedsięwzięciem wymagającym podejścia
bardzo szczegółowego. Dotyczy on określenia czasu i kolejności poszczególnych faz
wprowadzania zmiany. Podczas planowania harmonogramu, musimy wziąć pod uwagę wiele
działań związanych z procesem wdrożenia, które musza zostać wykonane. Ważne jest ustalenia
związków występujących pomiędzy zadaniami, a kalendarzem (np. dni wolne od pracy, itp.)
Dobrze przygotowany harmonogram umożliwia:
• ustalenie programu działania (co, gdzie i w jakiej kolejności ma być wykonane),
• określenie terminów rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych czynności oraz czasy
wykonania całego działania,
• przydział ograniczonych zasobów gwarantujących wykonanie działania,
• bieżącą kontrolę terminów wykonania oraz korektę harmonogramu w przypadku
zagrożenia terminu wykonania zaplanowanych działań.

10 Użyteczność pozwala ocenić, do jakiego stopnia długofalowe oddziaływanie projektu odpowiada potrzebom grupy
docelowej (stosowane w ewaluacji po zakończeniu realizacji zadania).
11 Trwałość pozwala ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem realizowanego zadania będą trwać po jego zakończeniu, ma zastosowanie przy ocenie wartości przedsięwzięcia w kategoriach jego użyteczności, w dłuższej perspektywie czasowej (stosowane w ewaluacji po zakończeniu realizacji zadania).
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PODSUMOWANIE

Model Kontraktowania Usług Społecznych powstał w oparciu o doświadczenia siedemnastu
samorządów. Wpływ na jego kształt mieli przedstawiciele organizacji pozarządowych
i samorządów, którzy brali aktywny udział w testowaniu rozwiązań. Poniżej prezentujemy
cztery przykładowe opisy procesu zlecania zadań w oparciu o Model Kontraktowania Usług
Społecznych. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że proces na potrzeby testowania wspierany był
przez doradców/doradczynie, osoby posiadające doświadczenie we współpracy z samorządem
oraz organizacjami pozarządowymi.
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WARSZAWA – BON NA AKTYWNOŚĆ – REGRANTING
Urząd m.st. Warszawa rozpoczął współpracę systemową z organizacjami pozarządowymi
już w połowie lat 90 i jako pierwszy w Polsce przygotował i przeprowadził otwarty konkurs
ofert dla NGO (1995r.). Od tego czasu udział sektora społecznego w realizacji zadań gminy
systematycznie się zwiększa. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w 2014 roku
zdecydowano się przekazać dotację w nowy, nie stosowany dotąd w mieście sposób - za
pomocą Bonu na aktywność – regranting.
W 4 lata po wprowadzeniu możliwości stosowania regrantingu w ramach współpracy
międzysektorowej jest on nadal mechanizmem mało znanym, co więcej dla wielu
przedstawicieli samorządów lokalnych termin ten jest niejasny i niezrozumiały. Samorząd
wprowadzając innowacyjną w swojej skali formę, jaką jest regranting, oczekuje jednak jasnych
wskazań umocowania prawnego tego typu formy.

Odpowiednie przygotowanie
Przystępując do projektu samorząd uznał, że istotną potrzebą dla mieszkańców Warszawy jest
upamiętnienie Powstania Warszawskiego w jego 70. Rocznicę, nie tylko w postaci uroczystości
oficjalnych, ale przede wszystkim poprzez czynne włączenie mieszkańców stolicy. Stąd
pomysł na dofinansowanie 63 inicjatyw obywatelskich związanych z 63 dniami Powstania.
Pomysł ten wyłonił się w drodze badania opinii publicznej przez samorząd warszawski oraz
dotychczasowych wieloletnich doświadczeń organizowania rocznicowych obchodów. Jego
innowacyjność zawiera się zatem nie tylko w nowatorskiej formie, ale też w aktywizującym
mieszkańców temacie i formule preferowanych działań.
Grupę interesariuszy nowej formy zlecenia zadania, stanowili odbiorcy zadania (14 tys.
zarejestrowanych NGOs, trudna do zdefiniowania liczba nieformalnych inicjatyw oraz
docelowo 1 800 000 mieszkańców), potencjalni realizatorzy zadania, zlecający zadanie
Urząd m.st. Warszawy oraz szeroko rozumiane środowisko włączone na stałe w dialog
obywatelski (Komisje Dialogu Społecznego). Poszczególne grupy interesariuszy przejawiały
bardzo pozytywny stosunek do propozycji wdrożenia nowatorskiej formy realizacji zadania
publicznego w formie regrantingu.
Choć dotychczasowy sposób podziału dotacji jest powszechnie akceptowany to propozycja
uproszczenia procedur (wymóg regrantingu) oraz objęcia wsparciem finansowym
niewielkich inicjatyw osób fizycznych i grup nieformalnych spotkała się z poparciem
wszystkich grup interesu.

Wybór operatora
Regranting do tej pory nie był w Warszawie stosowany, choć wśród zarejestrowanych
14 tys. podmiotów pozarządowych istnieje kilka organizacji z doświadczeniem w tej formie.
Wobec powyższego w środowisku lokalnym istnieje szereg organizacji pozarządowych, które
mogły się podjąć realizacji regrantingu. Samorząd tą wiedzę oparł na dwóch podstawowych
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badaniach z zakresu relacji warszawskich organizacji i stołecznego samorządu1. Na podstawie
tych badań można stwierdzić, że posiadają one wystarczające zasoby rzeczowe i kadrowe
do realizacji zadania. Z drugiej strony można było się spodziewać, że do konkursu zgłoszą
się – ze względu na unikalną tematykę związaną z Powstaniem Warszawskim – organizacje,
które nie mają doświadczeń w regrantingu na rzecz innych podmiotów pozarządowych, choć
nie wykluczone jest ich doświadczenie w zakresie np. pracy z udzielaniem wewnętrznych
minigrantów. Oba typy potencjalnych operatorów regrantingu jak się wydawało – ze względu
właśnie na posiadane doświadczenie i praktykę – nie wymagały istotniejszego wsparcia
w zakresie przygotowania personelu, czy organizacji innych form wsparcia np. szkoleń,
doradztwa. Podobnie z potencjalnym wsparciem rzeczowym, niezbędnym przy prawidłowej
realizacji zadania. Wnioski, takie wysnuto przede wszystkim z dwóch przytoczonych powyżej
raportów z badań warszawskiego sektora pozarządowego w ostatnich 3 latach.

Oferta konkursowa
Po etapie analizowania zasobów, potrzeb i możliwości prawnych określono oczekiwaną zawartość
oferty konkursowej i zasad jej wyboru, niezbędna okazała się współpraca ze środowiskiem organizacji
pozarządowych skupionych w Komisji Dialogu Społecznego. Ustalono, że o środki finansowe od
operatora ubiegać się będą mogły zarówno organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3. ust 3., jak też grupy nieformalne i osoby fizyczne. Operator natomiast zostanie wybrany
w drodze otwartego konkursu ofert, przy czym w ogłoszeniu konkursowym zaznaczono, że oferta
podmiotu musi przewidywać zastosowanie trybu wskazanego w art. 16. ust 7. Ustawy o pożytku.
Umowa przygotowana przez Urząd m.st. Warszawa została skonsultowana w ramach
wsparcia projektowego, przez doświadczonego w zakresie regrantingu specjalistę. Reguluje
ona m.in. przedmiot umowy i zakres jej finansowania, okres realizacji zadania, określenie
wysokości przyznanej dotacji, konta bankowego, na które przelane zostaną środki, określenie,
na kogo powinny być wystawione dokumenty księgowe, jak powinny być przechowywane
i opisywane informacje o możliwości weryfikacji przez JST dokumentów księgowych2.
W ramach ogłoszenia konkursowego jednym z wymogów było przygotowanie procedury
naboru wniosków z uwzględnieniem przepisów ustawy gwarantujące zachowanie jawności
i konkurencyjności, opracowanie wzoru wniosku dla grup nieformalnych/organizacji pozarządowych
występujących po środki w ramach Bonu na aktywność – regranting oraz opracowanie ogłoszenia
naboru wniosków przez operatora.
Przygotowano też wzór umowy z wybranymi grantobiorcami oraz uwzględniono w procedurze
regrantingowej kwestie dokumentowania wydatkowanych środków finansowych oraz formę
rozliczania środków pomiędzy organizacją realizującą Bon na aktywność – regranting, jej
grantodawcą oraz zleceniodawcą zadania (samorządem).
Dokumentacja konkursowa została skonsultowana w końcowym etapie, przez Komisję Dialogu
Społecznego. W wyniku konsultacji zaproponowano zmiany w ofercie, m.in. ścisłą współpracę
pomiędzy wyłonionym w konkursie operatorem a samorządem, wypromowanie mechanizmu
inicjatywy poprzez nakręcenie filmów promocyjnych.
1 Witold Klaus, Aleksandra Winiarska [red] „Bariery w rozwoju warszawskich organizacji pozarządowych. Punkt
widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników, Warszawa 2011;
Jadwiga Przewłocka, Piotr Adamiak, Współpraca Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Raport
z badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013
2 Wzór umowy do pobrania na www.zlecaniezadan.pl
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Harmonogram
Czas potrzebny na ogłoszenie konkursu i zrealizowanie zadania został ujęty w harmonogramie
planowanej zmiany. Ogłoszenie konkursu na operatora zadania „63 działania na 63 dni
Powstania” zleconego zgodnie z Modelem Kontraktowania Usług Społecznych, nastąpiło
22.04.2014, a podpisanie umowy z wyłonionym w drodze konkursu operatorem (ZHP oraz
Stowarzyszenie Harcerskie w umowie wspólnej) nastąpiło 6 czerwca 2014 roku. W okresie
czerwiec-lipiec 2014 roku, operator przygotowywał procedury konkursowe, materiały
informacyjne, wnioski, prowadził też działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
inicjatywy lokalnej. Od sierpnia uruchomione zostały działania podmiotów wyłonionych
w procedurze konkursowej (63 Bony na aktywność, w wysokości 1000-5000 zł). Natomiast
całość zadania została rozliczona do listopada br. włącznie. Wsparcie realizatorów zadania
rozpoczęło się w czerwcu, pomoc w zakresie oczekiwań i procedur zaplanowanych do
zastosowania przez Miasto wobec potencjalnych operatorów przy tej formie realizacji
zadania oraz przystosowanie regulacji wewnętrznych (w tym dokumentów obowiązujących
w samorządzie warszawskim – umów, sprawozdań, w przyszłości formularza oferty) do nowej
formy było kluczowe. W trakcie realizacji zadania zorganizowano również wizytę studyjną,
której głównym celem było zaprezentowanie doświadczeń i wymiana dobrych praktyk
w zakresie regrantingu.

Skutki wprowadzonej zmiany
Zmiana sposobu realizacji zadania, a właściwie wprowadzenie innowacyjnej formy jego
realizacji jaką jest regranting, w sposób znaczący jakościowo poprawił sytuację osób/
podmiotów, korzystających z realizowanego zadania. Do tej pory bowiem ze środków
miejskich finansowano zadania związane z aktywizacją mieszkańców Warszawy, jednak
formy były skierowane do większych i bardziej doświadczonych organizacji pozarządowych,
posiadających niezbędne zaplecza do prowadzenia chociażby pełnej księgowości i zaplecza
biurowego. Bon na aktywność – regranting poszerzył aktywność mniejszych podmiotów,
w tym – co jest zasadniczą korzyścią i innowacją społeczną – aktywność grup nieformalnych
i osób fizycznych. Ponadto w procesie przygotowania zakresu realizacji zadania Urząd Miasta
wprowadził obowiązek prowadzenia przez operatora działań edukacyjnych popularyzujących
inicjatywę lokalną jako komplementarnego narzędzia aktywizowania mieszkańców
w procesie realizacji zadań miejskich. Stąd oczekiwanie, że w przyszłości zwiększy się ilość
organizowanych inicjatyw lokalnych, choć jest to początek pewnej ścieżki edukacyjnej i nie
należy spodziewać się jakościowej i ilościowej rewolucji w krótkim okresie realizacji zadania
w 2014 r. Istotne założenie dotyczy tego, że dzięki zmianie zwiększy się potencjał organizacji
pozarządowych, chociażby operatorów, którzy nabędą kolejne doświadczenia przydatne ich
funkcjonowania np. w obszarze europejskich i krajowych instrumentów zwrotnych. Stąd
warunki, jakie muszą spełniać organizacje ubiegające się o rolę operatora nie są zarysowane
szczególnie mocno i rygorystycznie, ale raczej funkcjonalnie i prorozwojowo – samorząd
rozumie i docenia wagę praktyki posiadanej, ale też i nabywania doświadczeń w procesie
współpracy przy realizacji takich zadań jak regranting. Podobnie zmiana sposobu zlecania
zadania pozytywnie wpłynie na pracę samorządu, ponieważ pracownicy Urzędu będą mieli
okazję podnieść swoje kompetencje w zakresie regrantingu uczestnicząc w kolejnych etapach
jego wprowadzania, monitorowania i podsumowania.
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POWIAT POLICKI – ZLECANIE USŁUG
Powiat Policki jest jedynym powiatem wśród jednostek testujących Model Kontraktowania
Usług Społecznych. Głównym obszarem planowanym do zlecenia organizacji pozarządowej
był rynek pracy a dokładnie usługa szkoleniowa „ABC przedsiębiorczości”, mająca za
zadanie przygotowanie osób bezrobotnych ubiegających się o dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
Zadanie planowano przy wsparciu doradczyni, wspólnie z przedstawicielami Powiatowego
Urzędu Pracy w Policach i Starostwa Powiatowego. Zgodnie z przepisami Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1 (zwaną dalej u.p.z.i.r.p), starosta może zlecić
w ramach środków określonych w budżecie samorządu powiatowego realizację usług rynku pracy
(w tym organizację szkoleń) podmiotom zewnętrznym, w tym organizacjom pozarządowym
(art. 24 ust. 1 u.p.z.i.r.p.). Takie zlecenie odbywa się wówczas po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert, na zasadach i w trybie określonym w przepisach Ustawy o pożytku2 lub przez
zakup tych usług, na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
przy uwzględnieniu sposobu ich realizacji zgodnie ze standardami usług rynku pracy.

Kiedy przetarg nie wystarcza
Mając na uwadze konieczność wprowadzenia rozwiązań, które będą stymulować rozwój
przedsiębiorczości, PUP podejmuje szereg działań, w tym współpracę z partnerami należącymi
do różnych sektorów. Niestety obecna forma współpracy, zlecenie usług wg procedury
przetargowej w opinii samorządu nie jest efektywna i nie spełnia ich oczekiwań. W przetargach
startują głównie komercyjne firmy szkoleniowe, których głównym celem jest realizacja
programu szkolenia bez dalszej kontynuacji jakiegokolwiek wsparcia uczestników zadania.
Z tego względu w 2013 roku zrezygnowano z usługi szkoleniowej. Procedura przetargu narzuca
sztywność realizacji zadania. Zarówno przez odbiorców zadania (uwagi zgłaszane do PUP) jak
i przedstawicieli PUP w związku ze zmianą oczekiwana jest:
•
•
•
•
•

większa elastyczność w kształtowaniu usługi niż przy przetargu,
możliwość zaproponowania przez organizację składającą ofertę dodatkowych rozwiązań,
bogatszego programu merytorycznego,
przejrzystość w wydatkowaniu środków – rozliczanie budżetu,
innowacyjny program wspierania przedsiębiorczości jakim dysponują NGO.

W 2014 roku zdecydowano zmienić procedurę przetargową na zadanie zlecone drogą
konkursową w formie powierzenia zadania do realizacji dla organizacji pozarządowych zgodnie
z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001
2 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873
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Zmiany w lokalnym prawie
Podstawowym dokumentem regulującym kwestie związane z rozwojem przedsiębiorczości
oraz rozwojem lokalnego rynku pracy, jak wynika z analizy spójności zadania z dokumentami
strategicznymi, jest Strategia Rozwoju Powiatu Polickiego do 2020 r. Zapisy Strategii Rozwoju
Powiatu Polickiego do 2020 r. dotyczące przedsiębiorczości wpisują się w cele strategiczne
rozwoju województwa zachodniopomorskiego3 (mowa o 1,2,3 celu strategicznym).
Analizowano zgodność tej zmiany również z przepisami prawa zawartymi m.in. w Ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, standardzie usługi szkoleniowej
obowiązującej w PUP, Rocznym Programie Współpracy Powiatu Polickiego z organizacjami
pozarządowymi. Zadanie jest wpisane do programu współpracy, niewykluczone, że
w przyszłości zostanie wpisane jako zadanie priorytetowe.
Podczas analizy okazało się że w powiecie brakuje dokumentu poświęconego tylko
zagadnieniom wskazującym kierunki rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości. Dyskutowano nad
tym z zespołem roboczym i w efekcie uznano konieczność opracowania takiego dokumentu
z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Informacja o obszarach deficytowych po przebytych szkoleniach dociera do PUP w sposób
nieoficjalny lub też wynika z monitoringu prowadzonego przez pracowników i pracownice.
W badaniu sfinansowanym w ramach projektu PI „Od partnerstwa do kooperacji”, dokonano
diagnozy stanu obecnego poziomu rozwoju konkretnych branż oraz określono perspektywy
rozwoju najbardziej przyszłościowych kierunków prowadzenia działalności gospodarczej
w Powiecie Polickim. Wskazano także niezbędne formy wsparcia osób rozpoczynających
działalność gospodarczą po uzyskaniu dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Badanie
przeprowadzono przede wszystkim wśród mieszkańców/mieszkanek powiatu polickiego
będących beneficjentami/beneficjentkami jednorazowych środków finansowych uzyskanych
z PUP w Policach na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W badaniach udział wzięli
również przedstawiciele i przedstawicielki Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Wyniki
badań jednoznacznie wskazują, iż zauważalne są braki w podstawowej wiedzy na temat
prowadzenia działalności gospodarczej oraz kompetencji „miękkich”.

Zmiana formy zlecenia
Zmiana formy zlecenia, będzie miała pozytywny oddźwięk wśród społeczności lokalnej,
wiele razy rekomendowane było poszerzenie katalogu zadań i możliwość zlecania zadań
organizacjom pozarządowym. Zmiana z kolei może wywołać sprzeciw wśród komercyjnych
firm szkoleniowych, natomiast dla organizacji zajmujących się statutowo wsparciem
przedsiębiorczości i wsparciem osób bezrobotnych w powiecie stworzy możliwość
zaprezentowania swoich merytorycznych umiejętności i wzbogacenie usługi o wartość
dodaną – dodatkowe wsparcie uczestnika/uczestniczki zadania w rozwoju tzw. „pierwiastka
przedsiębiorczości”. Taka wartość będzie inspiracją do poszukiwania kreatywnych rozwiązań,
dotyczących funkcjonowania na rynku pracy.

Przygotowanie NGO
W powiecie polickim funkcjonują 3 organizacje pozarządowe, które potencjalnie mogłyby
podjąć się realizacji w/w zadania. Dla przedstawicieli/przedstawicielek JST ważne jest,
aby działalność statutowa wykonawcy zadania opierała się na rozwoju przedsiębiorczości
3 Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego
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w powiecie. Ubiegająca się o dotację organizacja musi posiadać niezbędny potencjał
merytoryczny i tym samym zasób kadrowy. W zamierzeniu w/w zadania jest, aby organizacja
pozarządowa realizująca zadanie później mogła również wesprzeć uczestnika/uczestniczkę
zadania w dalszym rozwoju. Dlatego podjęto szereg działań niwelujących braki organizacji
wykryte na etapie testowania - szkolenia, wizyty studyjne zarówno w obszarze merytorycznym,
dotyczącym treści zadania, jak i spraw proceduralnych, dotyczących rozliczania dotacji.

Zlecenie zadania
Rozstrzygnięcie konkursu ofert i realizacja usługi zaplanowane jest na 2015 r.
Finalnie, zadanie zostało skierowane do grupy 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP. Liczba ta została określona na podstawie wewnętrznych analiz pracowników PUP,
uwzględniających z jednej strony możliwości finansowe Urzędu, a z drugiej strony potrzeby
i gotowość grupy bezrobotnych do podjęcia aktywności zawodowej. Po całym cyklu
szkoleniowym grupa ta będzie mogła stanąć do konkursu o dotacje na rozpoczęcie działalności.
Na realizację zadania PUP przewiduje przeznaczenie kwoty 20 tys. zł. Powiatowy Urząd Pracy
w Policach posiada, jak każda instytucja rynku pracy standardy usług rynku pracy, w tym
standardy określające organizację i przeprowadzenie szkoleń (zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług
rynku pracy4). Przygotowana dokumentacja konkursowa musi odzwierciedlać zawarte
w niej zapisy. Na potrzeby poprawnego rozliczenia i realizacji zadania wzmocniony zostanie
monitoring zadania.

RADLIN – ZLECANIE INSTYTUCJI

„Radlin sięga do korzeni”, „W Radlinie powstanie Izba pamięci” - takie hasła wybrzmiewały
w lokalnych mediach tuż przed otwarciem instytucji – 11 listopada 2014 r. Izba Regionalna
w Radlinie, wzorem dawnej Radlińskiej Izby Pamięci, zajmuje się krzewieniem kultury
regionu. Prowadzenie Izby zostało zlecone Radlińskiemu Towarzystwu Kulturalnemu
w ramach Modelu Kontraktowania Usług Społecznych w trybie Zlecanie instytucji.

Przegotowanie do zlecenia zadania
W Radlinie prowadzenie instytucji zlecone zostało po raz pierwszy. Na początek zachowawczo, do
końca 2014 r., jednak jeszcze tego samego roku samorząd ogłosił konkurs na kontynuację realizacji
zadania do końca roku 2015. Zlecenie prowadzenia Izby na kolejne lata poprzedzone zostało
stworzeniem Wieloletniego Programu Współpracy (który czeka na uchwalenie) oraz wymagało
zagwarantowania środków w budżecie na 2015 r.. To najważniejsze zmiany formalno-prawne,
jakich musiał dokonać samorząd, aby móc zlecić zadanie w dłuższej perspektywie.
Zadanie jest spójne z pozostałymi dokumentami gminy, w tym z dokumentami strategicznymi.
4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków
prowadzenia usług rynku pracy, Dz.U. 2010 nr 177 poz. 1193
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Problemy strategiczne zawarte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin 2014-2020 zostały sformułowane m.in. na podstawie dokumentu „Mieszkać, pracować, odpoczywać
w Radlinie. Raport z badań nad jakością życia mieszkańców miasta”5, w którym na pytanie:
„które problemy w obszarze usług publicznych powinny być rozwiązane w pierwszej kolejności?”,
17,6% badanych wskazało na niewystarczającą ofertę kulturalną (trzecia najczęściej wybierana
odpowiedź).
Postawiono również pytanie: „Które problemy społeczne należy rozwiązać w pierwszej kolejności?”;
blisko 12% respondentów wybrało odpowiedź „Mała aktywność środowisk lokalnych”.
Izba Regionalna, oprócz podstawowego celu, jakim jest ochrona regionalnego dziedzictwa
historycznego i kulturalnego, ma za zadanie również integrować i uaktywniać lokalną społeczność.
Najważniejszym dokumentem w gminie Radlin, regulującym współpracę samorządu
z organizacjami jest Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
(z dnia 28 października 2014). Zawarte w nim zapisy są zgodne z założeniem zadania publicznego,
stanowią solidne podstawy do budowania innowacyjnej formy współpracy w gminie.

W poszukiwaniu inspiracji
Doradczyni, która na etapie testowania wspierała gminę, poszukiwała przykładów zewnątrz
gminy, które mogłyby posłużyć jako dobre praktyki. Posługując się różnymi metodami
m.in. wyszukiwarką internetową, wywiadami z lokalnymi NGO, czy bazując na własnych
doświadczeniach, odnalazła kilka przykładów instytucji kultury prowadzonych lub mocno
wspieranych przez organizacje pozarządowe:
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Inspiro prowadzi Dom Kultury w Podłężu
(gmina Niepołomice, woj. małopolskie); najprawdopodobniej był to pierwszy gminny
dom kultury przekazany pod zarząd organizacji pozarządowej (2009 r.). W bogatej,
nowoczesnej i innowacyjnej ofercie DK INSPIRO proponuje zajęcia dla dzieci, w tym
m.in.: warsztaty architektoniczne, warsztaty budowy i programowania robotów, zajęcia
z matematyki, przyrody i fizyki.
2. Muzeum Historyczne w Ełku – co prawda jest miejską instytucją kultury, jednak
do jego powstania doprowadziło Stowarzyszenie Muzeum dla Ełku, założone
w 2011 r. w celu wsparcia utworzenia placówki kulturalno-edukacyjno-historycznej. Po
założeniu Muzeum Stowarzyszenie wspiera je w rozwoju i realizacji celów statutowych,
pomaga w nabywaniu eksponatów, prowadzeniu działalności kulturalnej, naukowej,
edytorskiej, informacyjnej i edukacyjnej.
3. Rudnowska Izba Pamięci (gmina Rudziniec, powiat gliwicki) prowadzona jest przez
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno od 2011 roku.
Na siedzibę zaadoptowane zostały pomieszczenia po likwidowanej bibliotece. Izba
wspierana jest przez Urząd Gminy (dotacje) oraz pozyskuje środki na działalność m.in.
z programów odnowy wsi. Miejsce jest wykorzystywane na lekcje regionalizmu. Izba
w Rudnie podejmuje działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego
i historycznego, kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów. Wszystkie
eksponaty zostały podarowane lub udostępnione przez mieszkańców.

5 oprac. 2010r., na reprezentatywnej względem ogółu populacji mieszkańców Radlina próbie badawczej.
Przeprowadzono sondaże wśród 2,7 % mieszkańców miasta
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Modelowa pomoc
Model Kontraktowania Usług Społecznych proponuje zestaw narzędzi; jedne z nich ułatwią
odnalezienie potencjalnego realizatora zadania i zaplanowanie w razie potrzeby ewentualnego
wsparcia. Wynik analizy organizacji pozarządowych w środowisku radlińskiego sektora
pozarządowego pokazał, że w społeczeństwie funkcjonuje już lokalny „faworyt” zadania.
Radlińskie Towarzystwo Kulturalne od lata działa w Radlinie w obszarze upowszechniania
kultury, tradycji i historii regionu. Potrzeba stworzenia Izby Pamięci wypłynęła od
mieszkańców miasta, którzy przechowują pamiątki, czasem niezwykle cenne, związane
z najważniejszymi wydarzeniami w regionie. W odpowiedzi na apele RTK pamiątki są
przekazywane i klasyfikowane. W latach 70-tych w Parku im. Zbowidowca (położonego
niedaleko Izby Regionalnej) istniała Izba Pamięci, zlikwidowana w 1975 r. Kolekcja została
wówczas przekazana do SP nr 2 (obecnie Zespół Szkół Sportowych), jej część znalazła się
w rękach osoby prywatnej. Zarówno szkoła, jak i mieszkaniec Radlina chcieli przekazać
cenną kolekcję Radlińskiemu Towarzystwu Kulturalnemu. Kwestia była pilna – część kolekcji
przechowywanej w szkole uległa zniszczeniu – cenne powstańcze sztandary znajdowały
się na korytarzach bez żadnego zabezpieczenia. Wątki Izby Pamięci na lokalnych forach
internetowych były obecne od kilku lat – osoby zainteresowane przekonywały o potrzebie jej
reaktywacji.
O potrzebie kultywowania tradycji i historii regionu świadczy szeroki odzew, jaki nastąpił
w momencie zbierania materiału do wystawy „Nasi przodkowie na starej fotografii”, która
miała miejsce w 2012 r. Mieszkańcy chętnie dzielili się archiwalnymi fotografiami, w otwarciu
wystawy uczestniczyło 200 osób, a podczas miesiąca jej trwania zwiedziło ją ponad 2000
osób (w tym wiele osób młodych). Ogromne zainteresowanie wystawą świadczy o potrzebie
utrwalania pamięci o przodkach, o zainteresowaniu młodych ludzi „historią najbliższą”.
Zadanie publiczne, planowano z myślą o mieszkańcach Radlina (ok. 18 tys.). Szczególny
nacisk położony jest na dzieci i młodzież szkolną – od czwartej klasy wzwyż. W Radlinie
znajdują się 3 szkoły podstawowe (łącznie 24 oddziały IV – VI, 501 uczniów i uczennic IV-VI),
2 gimnazja (23 oddziały, 579 uczniów i uczennic). Powiat wodzisławski prowadzi w Radlinie
zespół szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczy się 415 chłopców. Z czasem grupa docelowa
może ulec poszerzeniu – na okoliczne gminy (8 gmin w powiecie wodzisławskim). UM wysłał
ankiety do szkół znajdujących się na terenie Miasta – podstawowych, gimnazjów i zespołu
szkół ponadgimnazjalnych, z prośbą o szacunkowe określenie liczby grup odwiedzających
Izbę rocznie, tematów i obszarów zainteresowania.
Doradczyni założyła wątek „Izba Pamięci Regionalnej” na www.konsultacje.radlin.pl –
w systemie konsultacji społecznych Miasta Radlin. Na bieżąco spływały opinie mieszkańców
nt. samego pomysłu, formy zlecenia zadania oraz ciekawe propozycje działań związanych z Izbą.

Standardy realizowanego zadania
Model Kontraktowania Usług Społecznych zwraca uwagę na warunki udostępnienia lokalu,
w którym będzie się mieścić instytucja. Izba Regionalna znajduje się w budynku klubu sportowego,
którym zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka miejska. Przy budynku znajduje się
również bezpłatny parking. Pomieszczenie posiada osobne wejście z boku budynku, całość jest świeżo
wyremontowana, w bardzo dobrym stanie technicznym i nie wymaga inwestowania. Ustalono, iż
umowa użyczenia pomieszczeń od MOSiR (na okres trwania projektu) zostanie podpisana po
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wygranym konkursie i będzie stanowić załącznik do umowy na prowadzenie Izby. Pomieszczenia
nie były wyposażone w sprzęt, więc oferta potencjalnego realizatora na prowadzenie Izby Regionalnej
musiała zawierać koszty zakupu gablot, krzeseł i niezbędnego wyposażenia.
Ważnym elementem Modelu jest standaryzacja usług społecznych, która jest pomocna w określeniu
minimalnej i pożądanej jakości realizacji zadania publicznego, a także pozwala na rzetelne
dokonywanie oceny jego kosztów. Dla nowo powstającej Izby Regionalnej w ramach projektu
opracowano standard w zakresie strategicznym i operacyjnym.
Standard zawiera w opisie wizję, misję, cele oraz katalog działań w zakresie merytorycznym
i organizacyjnym prowadzenia Izby Regionalnej. W zakresie technicznym wskazano standard miejsca
prowadzenia, czyli lokalizację, powierzchnię itp., standard wyposażenia, standard zasad prowadzenia
– godziny otwarcia, minimalną liczbę osób odwiedzających, podstawową dokumentację, regulamin
i promocję, standard działań promocyjnych, standard personalny – kadra, forma zatrudnienia,
kwalifikacje. Bardzo istotna część dokumentu dotyczy ewaluacji prowadzenia Izby Regionalnej.
Określono przedmiot ewaluacji – jakość działalności Izby Regionalnej, cel, kryteria procesu ewaluacji
i narzędzia.

Konkurs i zlecenie
1 lipca 2014 samorząd ogłosił konkurs na założenie i prowadzenie Izby Regionalnej (termin
otwarcia 11.11.2014 i prowadzenia do 31.12.2014). Pojawił się artykuł w Biuletynie radlińskim,
informujący społeczność lokalną o nowo powstającej Izbie Regionalnej. Radlińskie
Towarzystwo Kulturalne jako jedyne złożyło ofertę w odpowiedzi na konkurs.
W sierpniu b.r. zarządzeniem Burmistrza wybrano ofertę Radlińskiego Towarzystwa
Kulturalnego na założenie i pilotaż Izby. Zarządzenie zostało jednak uchylone, a konkurs
unieważniony w dniu 14 sierpnia, z powodu niespełnienia przez wnioskodawcę wymogu
wkładu własnego w odpowiedniej wysokości (10% wkładu własnego). Trwały rozmowy
nt. trybu zlecenia – Miasto wybrało procedurę z art. 19a, tzw. małych grantów. Nie zdecydowano
się na powtórzenie konkursu z dwóch względów: samorząd obawiał się podejrzenia o braku
transparentności oraz pozostało zbyt mało czasu na ponowne przeprowadzenie procedury
konkursowej do założonego terminu otwarcia Izby. Osobom wspierającym wdrożenie Modelu
w pewnym momencie wydawało się, że członkowie RTK stracili zapał, ponieważ zmniejszyła
się liczba osób angażujących się w powstanie Izby. Podjęto natychmiastowe działania, aby
zwiększyć potencjał nie tylko RTK, ale również innych lokalnych organizacji działających
w obszarze kultury. Z tego względu doradczyni zorganizowała w ramach projektu wizytę
studyjną do Ełku. W wizycie wzięli udział przedstawiciele samorządu oraz przedstawiciele
najprężniejszych organizacji. Wizyta została przygotowana przez przedstawicieli Spółdzielni
Dobra Siła ze Starych Juch k. Ełku. Doradczyni ocenia ją jako bardzo przydatną dla
uczestników, ponieważ wpłynęła na wzmocnienie wiary we własne możliwości i zwiększyła
poczucie integracji wśród uczestników. Konkurs na prowadzenie Izby w okresie od stycznia
do grudnia 2015 roku ogłoszono 27 listopada 2014 r.

Konsultacje wśród mieszkańców
Równolegle z procedurą konkursową trwały konsultacje dotyczące prowadzenia izby
Regionalnej w Radlinie. Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców Radlina,
przedstawicieli instytucji kultury, edukacji i organizacji pozarządowych na temat Izby
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Regionalnej oraz wzmocnienie współpracy między nimi i władzami miasta, na rzecz
opracowania najlepszej oferty działalności tej instytucji. Proces konsultacji wśród mieszkańców
na temat Izby Regionalnej w Radlinie trwał do października 2014 roku. Obejmował
przygotowanie metodologii konsultacji, jej akceptację przez Urząd Miasta Radlina, a następnie
realizację założonego planu. W ramach konsultacji przeprowadzono otwarte spotkanie
z mieszkańcami Radlina oraz przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, dwa
zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami instytucji kulturalnych i edukacyjnych.
Zainicjowano i moderowano wirtualną dyskusję na portalu internetowym www.konsultacje.
radlin.pl oraz przeanalizowano wcześniej zamieszczone wpisy dotyczące Izby Regionalnej.

Wnioski i rekomendacje z konsultacji
Najistotniejsze wnioski i rekomendacje płynące z procesu konsultacji:
• Izba Regionalna jest potrzebną i społecznie oczekiwaną instytucją w Radlinie, dlatego
należy dołożyć wszelkich starań, aby stała się miejscem zgodnym z wizją mieszkańców,
• głównym założeniem funkcjonowania Izby powinna być jej interaktywność i otwartość,
dlatego należy realizować różnorodne zadania, zarówno w sferze tematyki jak
i metodologii,
• konieczne jest opracowanie ciekawej, innowacyjnej i szerokiej oferty Izby Regionalnej,
uwzględniającej różne preferencje dotyczące sposobów uczenia się i poznawania
świata, a także wiek, zainteresowania i oczekiwania różnych grup,
• kluczem do sukcesu Izby Regionalnej według badanych, jest zaangażowana w jej
działalność kadra - pełna pomysłów, pasji, wiedzy, gotowa na wyzwania i współpracę
z lokalną społecznością, stąd istotnym elementem jest rzetelna rekrutacja na
stanowisko Kustosza Izby i rozwój współpracy z wolontariuszami,
• najbardziej efektywnym sposobem promocji Izby Regionalnej będą jej zadowoleni
goście. Należy także pamiętać o lokalnych partnerach, którzy mogą wspierać
merytorycznie i organizacyjnie – udostępniając sale, promując wydarzenia lub
wspólnie je tworzyć.

Raz na wiele lat
Aby móc zlecać prowadzenie Izby Regionalnej w dłuższym okresie, podjęto temat Wieloletniego
Programu Współpracy, dokumentu, którego gmina nie posiada. Postanowiono, że w ramach
projektu taki dokument zostanie sporządzony przez eksperta zewnętrznego. Program został
wypracowany wspólnie przy udziale przedstawicieli samorządu lokalnego (zespołu roboczego
ds. wieloletniego programu współpracy NGO – JST) i organizacji pozarządowych. Powstał
w oparciu o Program Jednoroczny oraz Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta
Radlina na lata 2014-2020. Program w celach szczegółowych nawiązuje do wdrożenia
realizacji zadań zleconych w formie umów wieloletnich. W zakresie współpracy umieszczono
zapis mówiący o udostępnianiu na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych, zgodnie
z aktualnie obowiązującymi zasadami gospodarowania zasobami komunalnymi lokali
użytkowych określonymi odrębną uchwałą Rady Miejskiej Radlina. W jednym z zadań
priorytetowych dla gminy tj. Promowanie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz
działania związane z turystyką, zawarto zapis dotyczący prowadzenia Izby Regionalnej jako
sposobu realizacji w/w zadania. Wyżej wymienione zapisy w Programie wieloletnim regulują
możliwości zlecenia instytucji na dłużej niż rok. Program zostanie uchwalony w 2015 r.
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Zdaniem samorządu
Piotr Absalon, Sekretarz Miasta Radlin, tak podsumował proces wdrażania Modelu
Kontraktowania Usług Społecznych w formie zlecenia prowadzenia instytucji:
„Proces zlecenia prowadzenia Izby nie był łatwy ani dla Stowarzyszenia, ani dla samorządu.
Jednak pozwolił na wypracowanie standardów, czyli sprecyzowanie oczekiwań wobec wyglądu,
wyposażenia, ale przede wszystkim wobec celów i zasad działania Izby. Takie podejście daje duży
komfort obu stronom umowy. Zarówno samorząd jak i organizacja podejmująca się zadania
wiedzą dokładnie, jak zadanie należy wykonać, budżet zadania jest precyzyjnie określony,
a cele jasno postawione.”

ŚWINOUJŚCIE – KOOPERACYJNE
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Świnoujście zostało okrzyknięte przez lokalne gazety jako raj dla żebraków. Żebrzący
przyjeżdżają nad morze z każdego zakątka kraju, kuszeni takim sposobem zarobkowania
zaczepiają turystów i mieszkańców w okolicy promów i w centrum miasta. Nowy pomysł na
to, jak sobie z tym problemem poradzić dostarczył Model Kontraktowania Usług Społecznych
proponując zlecenie zadania w typie Kooperacyjne rozwiązywanie problemów.
Zaproponowany przez Model Kontraktowania Usług Społecznych, typ zlecenia zadania –
Kooperacyjne Rozwiązywanie Problemów, stanowiło odpowiedź dla miasta na kluczowe pytanie:
jak zlecić rozwiązanie zdefiniowanego problemu żebractwa w mieście w formie zadania
publicznego, komu je powierzyć i w jaki sposób rozliczyć?
Proces zmiany rozpoczęto od wyodrębnienia dobrych praktyk w obszarze planowanego do
zlecenia zadania. Z uwagi na innowacyjną formę typu zlecenia, który dotąd w Polsce nie był
testowany skupiono się na dobrych praktykach dla samorządu opisujących różnorodne przykłady
współpracy organizacji pozarządowych i administracji. Przeanalizowano dostępne informacje
o programach walki z żebractwem realizowanych przez miasto Gdańsk, Poznań, Olsztyn, Łódź
oraz Kraków. Zweryfikowano również możliwości prawne do wprowadzenia Kooperacyjnego
rozwiązywania problemów. Wpisano typ zlecenia do programu współpracy jako możliwą formę
współpracy finansowej miasta z organizacjami. Zadanie ujęto także wśród priorytetowych zadań
dla miasta. Ponieważ planowany typ zlecenia zakłada partnerstwo kilku podmiotów (publicznych,
społecznych i prywatnych) samorząd zainicjował spotkanie w celu wyłonienia potencjalnych
partnerów do realizacji zadania. Na spotkaniu poinformowano, że w celu sformalizowania
partnerstwa zostaną podpisane listy intencyjne (na etapie składania wniosku), następnie umowy
partnerskie. Wszystkie zainteresowane podmioty, w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Miasta
konkurs na realizację zadania, złożą ofertę wspólną (dotąd nie stosowaną w ramach zlecanych przez
urząd zadań). Działania, które mają być prowadzone w ramach zleconego zadania zostały ujęte
w dokumencie, którego założenia i treści będą aktualizowane w 2015 roku: „Koncepcja pomocy
osobom bezdomnym i przeciwdziałania bezdomności w Świnoujściu na lata 2013-2015”.
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Nowe rozwiązania starego problemu
Miasto od wielu lat współpracuje i przekazuje organizacjom realizację zadań publicznych.
W ramach projektu „Od partnerstwa do kooperacji” uwzględniając możliwości lokalnych NGO,
miasto postanowiło w szerszym stopniu włączyć organizacje w rozwiązywanie problemu szeroko
rozumianego żebractwa. Problem bezdomności, żebractwa i spożywania alkoholu przez osoby
bezdomne w miejscach publicznych nie był do tej pory rozpatrywanych w kontekście pomniejszenia
atrakcyjności turystycznej miasta. Wnioski o jego istotności wysunięto na podstawie:
• ilości zgłoszeń o interwencję kierowanych na policję przez mieszkańców,
• ilości zgłoszeń o konieczności pomocy osobom żebrzącym, kierowanych przez
mieszkańców do miasta,
• opinii wyrażanych przez mieszkańców, że miasto nic nie robi z problemem,
• opinii o poczuciu zagrożenia mieszkańców i turystów,
• opinii organizacji pozarządowych zajmujących się bezdomnymi.
Z tym problemem gmina próbowała się zmierzyć już w 2011 roku, w tym czasie został
powołany zespół zajmujący się zjawiskiem bezdomności. W prace zaangażowani byli m.in.
radni, organizacje pozarządowe, Sanepid, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, szpital, policja,
straż miejska. W całym tym kontekście najważniejsze było to, że poszczególne instytucje mają
w niewystarczającym stopniu wiedzę o kompetencjach pozostałych instytucji. Opracowane zostały
procedury współpracy między poszczególnymi instytucjami. Zespół pomógł uporządkować wiele
kwestii związanych z problemem. Opracowano wstępną koncepcję programu pomocy osobom
bezdomnym i przeciwdziałania bezdomności w Świnoujściu. Dzięki pracy zespołu po raz pierwszy
uwzględniono konieczność prowadzenia kampanii przeciw żebractwu. Słabym punktem realizacji
kampanii okazała się m.in. diagnoza problemu w kontekście uwarunkowań lokalnych. Problem
żebractwa okazał się jednak zbyt złożony i wymagał rzetelnej diagnozy, a komisja zaprzestała
prac po tym, gdy koncepcja nie została poparta przez władze miasta. Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Miasta został koordynatorem działań informacyjnych w powyższym zakresie,
ograniczając działania kampanii do akcji plakatowej. W opinii samorządu dzięki włączeniu
dodatkowych podmiotów planowana nowa kampania informacyjna dotrze do większej grupy
osób niż poprzednia (realizowana przez JST). Samorząd ponownie więc zaprosił do rozwiązania
problemu organizacje pozarządowe i związane z tematem instytucje.

Konsultacje społeczne
Ze względu na brak konkretnych danych dotyczących żebractwa w kontekście atrakcyjności
turystycznej miasta i braku możliwości weryfikacji, czy wyrażane opinie są rzeczywistymi
odczuciami mieszkańców i turystów, podjęto decyzję o szerokich konsultacjach społecznych. Do
konsultacji społecznych zaproszono: mieszkańców miasta Świnoujście (w tym przedsiębiorców
i NGO), turystów odwiedzający miasto Świnoujście. Konsultacje swoim zakresem objęły:
• identyfikację problemów wynikających z problemu żebractwa,
• zbadanie efektywności działań w zakresie przeciwdziałania zjawisku żebractwa,
• zbadanie efektywności dotychczasowych kampanii promujących „dobre” pomaganie,
w tym plakatowej dot. zjawiska żebractwa.
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Analiza interesariuszy
Analizę interesariuszy przeprowadzono na organizowanych cyklicznie w ramach projektu,
spotkaniach poszczególnych grup (m.in. NGO, instytucje publiczne, przedsiębiorcy, doradca).
Większość partnerów zaproszono do współpracy opierając się na dokumencie regulującym skład
Zespołu ds. identyfikacji problemów związanych z osobami bezdomnymi przebywającymi na
terenie miasta Świnoujścia i wypracowania procedur ich rozwiązywania6.
Poszczególne grupy interesariuszy wyraziły duże zainteresowanie proponowaną formą rozwiązania
problemu. Wszyscy jednoznacznie określili, że dotychczasowa kampania plakatowa jest działaniem
zbyt wąskim i nie przynoszącym oczekiwanych rezultatów. Proponowane przykładowe zadania
zmierzające do rozwiązania problemu spotkały się z przychylnością i zainteresowaniem NGO
i instytucji. Na terenie miasta istnieje kilka silnych organizacji pozarządowych mogących pełnić
rolę lidera przy prowadzonej kampanii miedzy innymi: Caritas, Towarzystwo Brata Alberta.
Istotne są również mniejsze i nowo powstałe organizacje między innymi Amazonki i Misja Polaka.
W związku z formą realizacji zadania, każda z organizacji ma możliwość dostosowania
prowadzonych działań do swoich możliwości i kompetencji.
Zaproponowana szeroka kampania przeciwko dawaniu pieniędzy żebrakom powiązana
z kampanią promującą organizacje pomocowe oraz informacyjną podnoszącą wiedzę o formach
bezgotówkowego wsparcia osób żebrzących, będzie budowała w świadomości mieszkańców
i turystów wizerunek sprawnego samorządu współpracującego i rozwiązującego wspólnie z NGO
problemy żebractwa. Realizowane zadanie zostało także wewnętrznie zweryfikowane z Wydziałem
promocji miasta Świnoujście pod względem spójności komunikacyjnej.

Rezultaty i wskaźniki
Rezultat jaki ma zostać osiągnięty w tym zadaniu został określony jako: Ograniczenie liczby osób
żebrzących w miejscach publicznych, w szczególności osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.
Zdefiniowane przyczyny i skutki tego problemu jak na razie zostały określone przez gminę jako:
• poczucie niepokoju, zagrożenia, dyskomfortu wśród mieszkańców i turystów,
• niedostateczna wiedza mieszkańców o pomocy instytucjonalnej proponowanej osobom
żebrzącym i bezdomnym,
• niska wiedza o konsekwencjach dawania pieniędzy osobom żebrzącym – utrwalanie zjawiska,
• niedostateczna promocja organizacji pozarządowych zapewniających alternatywę dla
dawania pieniędzy osobom żebrzącym.
Wskaźniki zostaną doprecyzowane po ostatecznym zatwierdzeniu zakresu zadania wynikającego
z konsultacji społecznych.
Wstępnie przewidziany jest następujący zakres działań w ramach zlecenia:
• kampania informacyjno –promocyjna obejmująca ulotki i banery,
• dzień otwarty organizacji pomocowych,
• festyn promujący organizacje pomocowe, w tym w sposób zorganizowany pomagające
osobom bezdomnym,
• organizacja zbiórek publicznych,
• letni bank ofert pracy dla osób żebrzących.
6 Zarządzenie nr 799/2011 prezydenta miasta Świnoujście z dnia 21 grudnia 2011 roku
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Prawidłowa realizacja zadania będzie oceniana na podstawie stopnia osiągnięcia określonych
rezultatów ze wskazaniem źródła pozyskiwania informacji np. ograniczenie liczby osób żebrzących
(w szczególności osób pod wpływem alkoholu) w miejscach publicznych – wskaźnik poczucia
bezpieczeństwa, źródło wskaźnika – opinia i dane policji, dane streetworkera, opinia mieszkańców
i turystów, opinia urzędników, pracowników socjalnych, opinia realizatorów. Zadanie będzie
realizowane przez 5 lat. Niezwykle istotne w tym zakresie było opracowanie ewaluacji realizowanego
zadania, zestaw pomocnych narzędzi do jej przeprowadzenia gmina otrzymała na koniec procesu
testowania. Dzięki nim przedstawiciele samorządu sami będą mogli odpowiedzieć na pytanie,
czy udało się osiągnąć zaplanowany rezultat? Metoda rozwiązania problemu żebractwa dla miasta
Świnoujścia jest już sukcesem, ponieważ forma pracy wykonanej podczas testowania, przez samorząd
przy wsparciu doradczyni była dotąd pionierska i przez to ciekawa.
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