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 01.09.2020 

   
Podsumowanie dotyczące I  ETAPU KONSULTACJI  

nad projektem Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok oraz 
projektem Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025  

 

 Zakres konsultacji: projekt Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok (zwany dalej „Programem rocznym”) oraz 
projekt Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 (zwany dalej „Programem wieloletnim”) 

 Termin zgłaszania opinii/uwag/propozycji do Programu: od 18.06.2020r. do 05.07.2020r. zgodnie z pierwotnym harmonogramem;  

 Liczba organizacji pozarządowych, które zgłosiły uwagi/propozycje w  trakcie I etapu konsultacji: 11, w tym 1 dotycząca bieżącego roku. 

 Liczba wniesionych propozycji/opinii/uwag ze strony organizacji pozarządowych: 23. 

 Sposób przyjmowania uwag/propozycji: zgłoszenia drogą elektroniczną od organizacji pozarządowych i od aktualnych realizatorów Programu na 2020 r. 

 Przebieg prac nad przystąpieniem do I etapu konsultacji Programu rocznego i Programu wieloletniego oraz przebieg tego etapu: 
- 10 czerwca br. - przedstawienie Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach projektu planu konsultacji nad projektem Programu 

rocznego podczas posiedzenia zdalnego wraz z informacją o możliwych zmianach terminów i zakresu konsultacji; 
- 16 czerwca br. – akceptacja przez Prezydenta Miasta Katowice sposobu ujmowania zadań publicznych i planowania środków na ich realizację w ramach 

Programu wieloletniego uzgodnionych wcześniej ze Skarbnikiem Miasta; 
- 17 czerwca br.  – zatwierdzenie przez Wiceprezydenta Miasta Katowice Planu konsultacji  Programu rocznego uzupełnionego o  Program wieloletni; 
- 18 czerwca br. – ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad Programem rocznym i Programem wieloletnim i publikacja planu konsultacji na stronie Katowice.eu/ngo, 

na Platformie Konsultacji Społecznych, na profilu FB Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, w formie newslettera do organizacji 
pozarządowych w dniach 19.06, 22.06, 3.07;  

- 19 czerwca br. – pisma do realizatorów Programu 2020 o ogłoszonych konsultacjach wraz z prośbą o pośrednictwo w przekazaniu informacji 
do współpracujących z nimi organizacjami pozarządowymi oraz o ewentualnej organizacji konsultacji branżowych; 

- 25 czerwca br., godz. 17.00 i 26 czerwca br. godz. 11.00 – organizacja przez Pełnomocnika PMK ds. NGO spotkań zdalnych z organizacjami pozarządowymi 
z udziałem Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (nie licząc przedstawiciela COP i Pełnomocnika w dniu 25.06 – brak uczestników ze strony 
innych NGO, w dniu 26.06 – 2 uczestników spotkania on-line: Prezes Fundacji Komunikacji Międzykulturowej The LINK oraz Prezes Katolickiej Fundacji 
Dzieciom) 

 

- propozycje/uwagi do Programu rocznego i/lub Programu wieloletniego: 
1) Fundacja Wielki Człowiek (23.06) 
2) Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze (24.06) 
3) Katolicka Fundacja Dzieciom (26.06) 
4) Fundacji Czas Dzieci (03.07) 
5) Fundacja Komunikacji Międzykulturowej The LINK (26.06 i 03.07) 
6) Stowarzyszenie Edukacyjno - Ekologiczne LBA Tworzy (03.07) 
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7) Stowarzyszenie Wspierania Organizacji  Pozarządowych MOST (03.07) 
8) stowarzyszenia "Blok Aktywni Razem" (05.07) 
9) Stowarzyszenie FAMI.LOCK (05.07) 
10) Rowerowe Katowice, Menedżerowie Kultury, Kongres Ruchów Miejskich (06.07) 
11) Fundacja Mart (15.07) 

 
Zestawienie propozycji/uwag/wniosków organizacji pozarządowych do projektu Programu rocznego i/lub Programu wieloletniego: 

 

L.p Propozycje /opinie/uwagi organizacji 
pozarządowych  

Uzasadnienie Stanowisko Urzędu Miasta Katowice, opinie wydziałów 

1. 1) Zwiększyć środki na działalność koncertową. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Promować i preferować organizacje 
pozarządowe, które siedzibę mają w naszym 
mieście i wszelkie podatki odprowadzają w 
Katowicach.  

 
 
 
3) Umożliwić współpracę lub kontakt z innymi 

Wydziałami Miasta Katowice (Promocji, 
Edukacji, Sportu..) oraz Miastem Ogrodów 

 
 
 
 
 
 

W strukturach Fundacji Kultura i Tradycje Górnicze 
funkcjonują Orkiestry Dęte Kopalni Wujek, Staszic i Wesoła 
oraz Happy Big Band i Żeńska Orkiestra Salonowa. 
Koncertujemy w naszym mieście, bierzemy udział w 
konkursach ofert organizowanych przez miasto Katowice, a 
także świadczymy działalność odpłatna i nieodpłatną. 
Ogólnie uważamy, że współpraca jest na dobrym poziomie. 
Szczególnie cenimy sobie wsparcie Wydziału Kultury.  
 
W innych miastach orkiestry tam działające mają niemalże 
wyłączność na działalność koncertową, a w Katowicach 
wygląda to zgoła inaczej. My jako Fundacja zarejestrowana w 
Katowicach, niejednokrotnie nie mamy możliwości nawet 
złożenia wniosku w innym mieście. Nie mówiąc już o 
pozytywnym rozpatrzeniu. 
 
Jesteśmy bardzo otwarci i proponujemy nasze występy 
podczas wszelkiego rodzaju uroczystości organizowanych 
przez wyżej wymienione wydziały. 
Pragnęlibyśmy również zacieśnić współpracę z 
Instytucją Kultury Katowice Miasto Ogrodów (w przypadku  
projektu Lokata w Kulturę, który w okresie pandemii mógłby 
nam wiele pomóc, nie zostaliśmy docenieni. Pomoc otrzymały 
tylko osoby fizyczne, nikt z NGO). Wcześniej również 
braliśmy udział w konkursach, ale bezskutecznie. 
 

Propozycja nie dotyczy bezpośrednio zapisów w 
projektach Programów 
 
Ad. 1. Wniosek do ewentualnego uwzględnienia na etapie 
planowania budżetu na 2021 rok. 
 

Ad.2. Celem głównym Programu jest określenie zasad i 
form współpracy m. Katowice z organizacjami 
pozarządowymi w prowadzeniu działań mających ma celu 
rozwój miasta Katowice i poprawę jakości życia jego 
mieszkańców poprzez zwiększenie ich partycypacji w 
realizacji zadań publicznych – każda organizacja, która 
działa w Katowicach, bez względu na siedzibę jest ważna 
we wspólnej realizacji zadań kierowanych do mieszkańców 
naszego miasta. 
 

Ad. 3. Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji 
Pozarządowych jest osobą do kontaktu dla organizacji 
zainteresowanych współpracą z Miastem Katowice oraz 
pośrednikiem w nawiązywaniu kontaktu z poszczególnymi 
wydziałami/jednostkami miejskimi w zależności od potrzeb 
NGO; wiele podmiotów trzeciego sektora korzysta z tego 
wsparcia; 
 

Ad. 4. Dotyczy roku bieżącego – odpowiedzi udzielił W. 
Kultury 
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4) Udzielić pomocy w formie umożliwienia 
występów jeszcze w bieżącym 2020 roku. 

 

Z wiadomych względów to bardzo trudny dla nas rok do 
przetrwania. Skoro nie ma możliwości na duże występy 
plenerowe, może moglibyśmy występować z muzyką sakralną 
w katowickich  kościołach i parafiach.  
Byłoby to dla nas ogromnie pomocne w dalszym 
funkcjonowaniu. 

Stanowisko Wydziału Kultury: 
Ad.1. w ramach możliwości budżetowych wspierana jest 
działalność  orkiestr poprzez różne formy finansowania. 
Orkiestry dęte otrzymują środki finansowe na realizację 
zadań biorąc udział w otartych konkursach  ofert, składając 
wniosek na dofinansowanie w trybie Małych Grantów, a 
także poprzez dofinansowywanie uroczystości miejskich z 
udziałem orkiestr. Niestety w tym roku, z uwagi na 
ogłoszony stan epidemii oraz ustanowione restrykcyjne 
ograniczenia działalności kulturalnej, zaszła konieczność 
ograniczenia imprez kulturalnych. Trudno też w tej chwili 
planować jakiekolwiek wydarzenia kulturalne na przyszły 
rok a tym samym planować zwiększenie środków 
finansowych na działalność koncertową w obecnej trudnej 
sytuacji finansowej miasta.  
Ad. 2 i Ad. 3. Uwagi i sugestie Fundacji w sprawie 
promowania i preferowania katowickich organizacji 
pozarządowych, a także umożliwienie współpracy lub 
kontaktu z innymi Wydziałami Miasta Katowice, 
pozostawiam w gestii Pełnomocnika ds. organizacji 
pozarządowych.  
Ad. 4.  Organizacja została poinformowana odrębnym 
pismem o dalszej współpracy, dotyczącej  bieżącego roku. 

2. 1) dotyczy otwartych konkursów ofert 
realizowanych przez Wydział Kultury.  
Propozycja zniesienia następującego 
ograniczenia:  
"Wysokość kosztów osobowych 
przedstawionych w ofercie nie może 
przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty dotacji, 
za wyjątkiem honorariów artystycznych."  
 

 
 
 
 

Ograniczenie to powoduje negatywne konsekwencje t.j.: 

 komplikuje realizację oraz rozliczenie projektu. 

 uniemożliwia realizację zadań poprzez członków, 
pracowników, osoby związane z organizacją, które często 
są najbardziej predysponowane do 
realizacji wnioskowanych zadań.  

 odbiera organizacją możliwość pracy na zadaniami, do 
których są de facto powołane. 

 zapis zmniejsza swobodę doboru adekwatnych 
strategii pracy nad zadaniem, a co za tym idzie 
optymalizacji ceno-jakościowej.  

 zapis nie jest zdecydowanie uniwersalny dla wszystkich 
rodzajów zadań.  

Propozycja nie dotyczy bezpośrednio zapisów w 
projektach Programów. 
Wniosek do uwzględnienia na etapie tworzenia 
warunków konkursowych. 
 

Stanowisko Wydziału Kultury: 
Ad. 1. Propozycja nie odnosi się bezpośrednio do 
programów współpracy, ale dotyczy  warunków otwartego 
konkursu ofert organizowanego przez Wydział Kultury. 
Proponowana zmiana będzie rozważana w czasie 
przygotowania kolejnej edycji konkursu na przyszły rok.  
Ad. 2 
Wydział przychyla się do propozycji doprecyzowania zapisu 
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2) dotyczy konkursu na tak zwany "Wkład własny". 

Propozycja doprecyzowania w 
regulaminie konkursu zapisu:  
"Dotacja nie może zostać udzielona na 
dotowanie zadań, które są dofinansowane z 
budżetu miasta Katowice lub jego funduszy 
celowych na podstawie innych przepisów."  

Być może w przypadku niektórych może okazać się on 
adekwatny, z całą pewnością jednak nie dla wszystkich.  

 
Doprecyzowanie w taki sposób, by nie było wątpliwości, iż 
dofinansowanie następuje na skutek zawarcia umowy 
pomiędzy Miastem a beneficjentem. Nie zaś np. na podstawie 
ogłoszenia listy rankingowej danego konkursu.  
 

w regulaminie konkursu na tzw. wkład własny 

3. Zmiana sposobu składania dokumentów 
konkursowych 
 
 

Do tej pory osobiście / pocztą należało dostarczać dokumenty, 
co było dla nas czasami wyzwaniem, w związku z tym, że 
jesteśmy na co dzień w Krakowie.  
Usprawnienie składania dokumentów, na etapie pisania 
wniosków przez generator, byłoby zdecydowanym 
ułatwieniem dla nas i myślimy, że dla innych organizacji 
również.  

Propozycja nie dotyczy bezpośrednio zapisów 
w projektach Programów. 

 
Do ewentualnego uwzględnienia na etapie 
opracowywania zarządzenia wykonawczego do 
programów. 
Propozycja zasadna - Wystąpiono do Wydziału Prawnego 
o opinię czy możliwe jest dokonanie zmian w treści 
warunków konkursowych polegających na przyjmowaniu 
ofert organizacji pozarządowych wyłącznie w wersji 
elektronicznej, w takiej też formie oferty byłyby 
przekazywane do rozpatrzenia Członkom Komisji 
Konkursowej.  
Czas pandemii i wprowadzone obostrzenia zaburzyły 
normalne funkcjonowanie urzędu, w tym między innymi 
wydłużył się obieg dokumentów. Stąd propozycja, by 
usprawnić proces przyjmowania ofert w odpowiedzi na 
konkursy ogłaszane przez poszczególne wydziały na 
realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom 
pozarządowym, ma swoje uzasadnienie. 
Wzór oferty, który urząd ma obowiązek stosować wynika z 
Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw 
pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w 
sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
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sprawozdań z wykonania tych zadań. Zgodnie z tym 
wzorem na ostatniej stronie ofertę podpisuje osoba 
upoważniona/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu oferentów. Dlatego w treści 
warunków konkursowych do tej pory wskazywano 
konieczność składania ofert w wersji papierowej.   
 
Wydział Prawny wydał opinię, że możliwe jest składanie 
ofert drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem profilu zaufanego. 
 
Pełnomocnik PMK ds. NGO ustalił ze Stowarzyszeniem 
Delta Partner – administratorem generatora eNGO, jest  
możliwość wprowadzenia zmian technicznych w tym 
zakresie. System umożliwia podpisywanie 
wygenerowanego przez eNGO pliku pdf z ofertą poprzez 
profil zaufany i następnie wysłanie za pomocą ePUAP (jako 
załącznika do pisma ogólnego) na adres skrzynki odbiorczej 
– biuro podawcze urzędu miasta. Planowane są zmiany w 
tym zakresie po akceptacji przez PMK. 

4. 1) rozważyć możliwość zlecania zadań w obszarze 
kultury w ramach wieloletniego programu 
współpracy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ująć prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku dla Seniorów w ramach wieloletniego 
programu współpracy 

Za przykład podano projekt „Odkrywcy Kultur- edukacja 
międzykulturowa”, który w bieżącym roku został przyjęty do 
realizacji.  Za zgodą Wydziału Kultury zmieniono sposób 
realizacji projektu na on-line. 
Zainteresowane szkoły w Katowicach, które chcą wziąć udział 
w tym projekcie to: Szkoła Elementarz, Pałac Młodzieży, 
Szkoła Jak Dom. Pani Profesor Halina Grzymała- Moszczyńska 
z UJ przygotuje szczegółowy,  „szyty na miarę” program przy 
wykorzystaniu gry planszowej „Odkrywcy Kultur” jako 
innowacyjnego narzędzia edukacyjnego www.odkrywcy-
kultur.pl . Tym samym projekt wpisze się w obecny trend 
nauczania ‘Learning by gaming’, czyli nauki przez zabawę.  
 
Na przestrzeni ostatnich lat otrzymaliśmy z UMK wsparcie/ 
dofinansowanie na prowadzenie zajęć dla Seniorów: nauka 
języków obcych, zajęcia ruchowe, obsługa komputera i 

Nie uwzględniono.  
Z uwagi na ograniczone środki finansowe, w ramach zadań 
wieloletnich w pierwszej kolejności  planowane będę 
zadania obligatoryjne gminy/powiatu,  tj. przede 
wszystkim zadania zlecane NGO przez Wydział Polityki 
Społecznej. 

  
Stanowisko Wydziału Kultury: 
Ad. 1. Wydział pracuje w oparciu o budżet roczny, w 
związku z czym realizacja i rozliczenie zadań musi nastąpić 
w danym roku budżetowym.  
Nie ma więc możliwości realizowania zadań w obszarze 
kultury w ramach wieloletniego programu współpracy. 
 

Stanowisko Wydziału Edukacji i Sportu: 
Ad. 2. Z uwagi na fakt, że WEiS finansuje dokładnie takie 

http://www.odkrywcy-kultur.pl/
http://www.odkrywcy-kultur.pl/
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smartfona, dietetyka, rozrywka kulturalna, wydarzenia 
artystyczne, Dzień Otwarty Seniora i inne projekty takie jak 
Akademia Pasji Seniora (w załączeniu).  
Warto rozwijać te formy wsparcia kierowane do seniorów w 
ramach umów wieloletnich 
 

samo zadanie realizowane na Uniwersytecie Śląskim w 
ramach dotacji dla uczelni wyższych, a także biorąc pod 
uwagę, że dotychczas działalność ,,Uniwersytetu trzeciego 
wieku" prowadzonego przez fundację finansowana była w 
ramach miejskich projektów: ,,Działania z zakresu 
profilaktyki i promocji zdrowia” oraz  „Integracja i 
aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób 
represjonowanych – wspieranie działań na rzecz integracji i 
zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.”, 
wniosek o wpisanie tego zadania w programie wieloletnim 
w obszarze  ,,edukacja, oświata i wychowanie" w opinii 
WEIS nie znajduje uzasadnienia 

5. Umożliwić realizację zadań z dziedziny ekologii:  
1) recyclingu  
2) edukacji ekologicznej  
w ramach wieloletniego programu współpracy 
 
 
 
 

W temacie recyclingu chcielibyśmy stworzyć wspólnie z 
miastem projekt „Drugie życie śmiecia”.  
Chodzi o to by, stworzyć na terenie miasta miejsce, w którym 
mieszkańcy będą mogli tworzyć przydatne przedmioty z 
materiału pozyskanego z plastikowych śmieci. W tym miejscu 
pojawiłyby się odpowiednie maszyny, dzięki którym np. z 
butelek po środkach piorących można zrobić doniczki, krzesła 
czy inne przedmioty.  
W tym wszystkim są jeszcze warsztaty z druku 3D (filament do 
drukarek, również byłby pozyskany ze śmieci).  
 
W kwestii edukacji ekologicznej chcielibyśmy wprowadzić do 
szkół podstawowych nasz projekt edukacyjny dotyczący 
tworzenia gier komputerowych, które są związane z 
zachowaniami ekologicznymi: np. uczniowie tworzą przez cały 
rok szkolny na zajęciach pozalekcyjnych grę o segregacji 
śmieci, pszczołach czy smogu.  

Uwzględniono – zadania w zakresie ekologii i środowiska 
zostaną dopisane do Programu Wieloletniego. 
Mając na uwadze szeroki charakter działań i wymagane 
nakłady finansowe konkurs na zadanie nie zostanie 
ogłoszony w pierwszym roku obowiązywania programu 
wieloletniego. 
 
Stanowisko Wydziału Kształtowania Środowiska  
Zasadniczo Wydział pozytywnie opiniuje projekt pn. 
„Drugie życie śmiecia”, jednakże tworzenie miejsca, gdzie 
mieliby spotkać się ludzie korzystając ze wspólnych maszyn 
uważamy za ryzykowne dla zdrowia w związku z 
wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w 
sytuacji, kiedy nic nie wskazuje na jego zakończenie. 
W związku z powyższym WKŚ proponuje odłożyć realizację 
projektu w czasie i ewentualnie zawrzeć ją w projekcie 
budżetu na 2022 rok.  
Podobnie jak wprowadzenie do szkół podstawowych 
projektu edukacyjnego dotyczącego tworzenia gier 
komputerowych związanych z zachowaniami 
ekologicznymi na zajęciach pozalekcyjnych. Pomysł 
oceniamy pozytywnie, jednak w dobie pandemii, gdzie nie 
mamy jasności jak będzie wyglądała edukacja szkolna w 
nadchodzących latach  uważamy, że należy go przełożyć na 
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2022 rok.  
Dodatkowo informuję, że w odniesieniu do wielu akcji 
związanych z edukacją ekologiczną zapadają decyzje o ich 
odwołaniu. 

6. Umożliwienie organizacjom pozarządowym w 
Katowicach wynajęcia obiektów sportowo-
rekreacyjnych po stawkach preferencyjnych; 

Brak uzasadnienia/dodatkowych informacji Podmioty trzeciego sektora od wielu lat wynajmują 
katowickie obiekty sportowo-rekreacyjne po 
preferencyjnych stawkach. 
Brak dodatkowych informacji jakie dodatkowe rozwiązania 
należałoby wdrożyć w tym zakresie – wysłano prośbę 
o doprecyzowanie propozycji, gdyż aktualnie jest 
możliwość korzystania przez NGO z tych obiektów w 
ramach stawek preferencyjnych – do dnia 21.08.2020r. 
zgłaszający nie przekazał dodatkowych informacji. 
 

Stanowisko Wydziału Edukacji i Sportu  
Z uwagi na fakt, że takie rozwiązanie jest od wielu lat jest 
wdrożone w Mieście, wystosowana prośba 
o doprecyzowanie tej propozycji, pozwoli na bardziej  
konkretne odniesienie się do tego zapisu. 

7. Utworzenie Społecznej Rady Organizacji 
Pozarządowych w Katowicach (SROP) kadencja 2021 
- 2025 

Brak uzasadnienia/dodatkowych informacji Nie uwzględniono. 
W Katowicach działa już IV kadencję Powiatowa Rada 
Działalności Pożytku Publicznego. 
 

Brak dodatkowych informacji – wysłano prośbę 
o dodatkowe informacje dot. zadań Rady i celu jej 
powołania – do dnia 21.08.2020r. zgłaszający nie przekazał 
dodatkowych informacji 

8. Wprowadzić rozwiązania awaryjne w związku ze 
skutkami pandemii: 
1) rozważyć możliwość przeznaczenia 

„oszczędności” z odwołanych projektów (np. 
Katowicki Dzień Seniora) na nowe konkursy 
 
 
 

W dosyć trudnym momencie /zarówno dla Miasta Katowice 
jak i dla nas tzn. NGO /myślimy o współpracy. 
W czasie pandemii i jak sądzimy i po pojawiły się nowe 
problemy w funkcjonowaniu naszej i z pewnością innych  
organizacji. 
Dobrze byłoby je uwzględnić w planach. 
Są to problemy merytoryczne i finansowe. 
W nowym reżimie sanitarnym, możliwości prowadzenia 

Propozycja nie dotyczy bezpośrednio zapisów w 
projektach Programów. 
Katowicki program pomocowy dla organizacji 
pozarządowych, zwany Katowickim Pakietem NGO  miał 
wspomóc dalsze funkcjonowanie organizacji, by mogły na 
podobnym poziomie realizować usługi skierowane do 
mieszkańców Katowic w różnych sferach życia 
publicznego, a jednocześnie pakiet został dostosowany 
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2) przedłużyć okres zwolnienia z czynszu za 
wynajmowane od miasta lokale do końca 2021 
roku. 

 

3) rozpatrzyć możliwość refundacji kosztów imprez 
kulturalnych, które w związku z obostrzeniami 
muszą odbywać się dla mniejszej ilości osób 

naszych działań (a więc i zdobywania środków finansowych) 
znacznie się ograniczyły. Nie wynika to tylko stąd, że możemy 
wpuścić do naszej Siedziby mniejszą ilość osób. Skutkiem  
ponad trzymiesięcznego lockdownu jest pojawienie się 
nowych lęków i obaw. Osoby starsze, do których skierowane 
są nasze działania, będąc grupą bezpośrednio najmocniej 
zagrożoną skutkami koronawirusa będą wymagały jeszcze 
intensywniejszej troski niż dotychczas. Pomoc psychologiczna, 
różne formy aktywizacji społecznej będą wymagały działania, 
a co za tym idzie skierowania nowych środków finansowych.  
Może pieniądze "zaoszczędzone" na odwołanych projektach 
(np. Katowicki Dzień Seniora) warto przeznaczyć na nowe 
Konkursy? 
 
Nie od rzeczy, byłoby również przedłużenie okresu 
zwolnienia z czynszu za wynajmowany od Miasta lokal do 
końca 2021 roku. 
 
Obecnie do naszej Siedziby możemy wpuścić jednorazowo 20 
osób. Organizowanie imprez kulturalnych (działania 
statutowe) przestaje być opłacalne zwłaszcza przy ulgowej 
cenie biletów senioralnych.  
Może warto rozpatrzyć możliwość refundacji kosztów imprez, 
które w myśl zaleceń muszą odbywać się dla mniejszej ilości 
osób. 
Dodatkowe informacje przesłane na prośbę Pełnomocnika ds. 
NGO: 

Myśleliśmy o ryczałcie,  wypłacanym przez okres trwania 
obostrzeń, które zmniejszają o połowę  ( a nawet o 3/4 w 
przypadku strefy żółtej) ilość uczestników odpłatnych 
imprez zarabiających  głównie na utrzymanie Sali; 
wspomniałem o strefie żółtej na wypadek gdyby ją 
wprowadzono. Wtedy z 40 miejsc na widowni robi się 10.   
Obecnie na 40 osobową widownię, możemy wpuścić 20 
osób. To też mocno nieopłacalne (przy bilecie ulgowym 
przynosi  600 zł brutto). 

do możliwości finansowych Miasta Katowice. 
Ad. 1. Stanowisko Wydziału Polityki Społecznej 

Brak możliwości z uwagi na ograniczone środki finansowe 

Miasta Katowice.  
 

Ad. 2. Stanowisko Wydziału Budynków i Dróg  

Założenia Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, w oparciu o 

które podjęto Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 

860/2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia 

zasad wsparcia dla przedsiębiorców lub innych podmiotów 

będących najemcami lokali użytkowych, znajdujących się w 

zasobie Miasta Katowice, w związku z ograniczeniami w 

prowadzeniu przez nich działalności w następstwie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, zmienione Zarządzeniem nr 

939/2020 z dnia 02.06.2020 r., przewiduje zwolnienie z 

opłat z tytułu czynszu najmu bądź odszkodowania za 

bezumowne korzystanie z lokalu maksymalnie do dnia 30 

czerwca 2020 r., obniżenie opłat czynszowych w wysokości 

50% stawki umownej przez okres kolejnych trzech miesięcy, 

tj. od 1 lipca do 30 września 2020 r. oraz karencję w spłacie 

tych należności i umożliwienie ich spłaty w równych ratach 

przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, tj. od 1 

października 2020 r. do 31 marca 2021 r.  
 

Ad. 3. Stanowisko Wydziału Kultury 

Jeśli chodzi o realizację dodatkowych zleceń w trybie 

zamówień publicznych, to organizacje pozarządowe nie 

mają możliwości uzyskania dofinansowania realizowanego 

w trybie zakupu usług. 
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Organizujemy wydarzenia, ale raczej, żeby zachować 
pozory normalności i ciągłości. Nasza sytuacja jest trudna - 
nie da się ukryć. 
Mogłaby Rada Miasta coś uchwalić, gdyby miała taką wolę i 
środki. Może jakieś wspomagające "zamówienia 
publiczne"?” 

Propozycje od 9-14 zostały zebrane przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST  
podczas spotkań z organizacjami pozarządowymi korzystającymi ze wsparcia Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 

 

W odniesieniu do większości uwag uwzględniają one potrzeby organizacji pozarządowych, które ujawniły się w szczególności w okresie pandemii i sytuacji/działań z nią związanych, 
stad propozycja uwzględnienia poszczególnych zapisów w rocznym i/lub wieloletnim programie współpracy 

9. Rozszerzenie form współpracy finansowej o 
pożyczki dla organizacji pozarządowych (paragraf 
6) 
 

W związku z przewidywanymi spadkami przychodów 
dotyczących zarówno kwot pozyskiwanych z JST w ramach 
dotacji jak i również przychodów z pozostałych źródeł (opłaty 
od uczestników, darowizny) proponujemy aby umożliwić w 
szczególności w przyszłym roku możliwość zaciągania 
pożyczek na działalność przez organizacje pozarządowe. 
Umożliwi to zachowanie ciągłości działania organizacji w 
przyszłym roku, który może być szczególnie trudny np. dla 
organizacji kulturalnych które w związku z ograniczeniami 
zarówno dotyczącymi ochrony przed COVID jak również 
prawdopodobnym zmniejszeniem wysokości pozyskanych 
środków mogą być zmuszone do zamykania placówek. 
Jednocześnie udzielenie pożyczki ma mniej negatywny skutek 
dla budżetu miasta niż przyznawanie dotacji na brakujące do 
utrzymania placówek środki. 
Pożyczki mogą być udzielane przez JST organizacjom 
pozarządowym na realizację zadań pożytku publicznego 
służących mieszkańcom JST. Jest to mechanizm 
bezpośredniego wsparcia finansowego działań organizacji 
pozarządowych o charakterze zwrotnym. Pożyczka nie musi 
być oprocentowana, o tym decyduje organ stanowiący, ale 
powinna zostać zwrócona. W szczególnych przypadkach 
umowa pożyczki zawarta między JST a organizacją może 
przewidywać umorzenie spłaty części lub całości pożyczki. 
Możliwość udzielania pożyczek, gwarancji i poręczeń przez 

Nie uwzględniono. 
Z uwagi na trudną sytuację finansową Miasta Katowice 
aktualnie nie ma możliwości wdrożenia tego narzędzia 
współpracy finansowej z NGO.   
 
Stanowisko Wydziału Edukacji i Sportu 
Rozszerzenie formy współpracy finansowej o pożyczki dla 
organizacji pozarządowych jest przede wszystkim zależne 
od sytuacji finansowej budżetu Miasta. 
 
Stanowisko Wydziału Kultury 
Wydział nie ma kompetencji udzielania pożyczek 
organizacjom pozarządowym 
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JST, niezależnie od ich beneficjenta, przewiduje ustawa o 
finansach publicznych. 
Z przepisów jasno wynika podział ról. Organ stanowiący JST 
(rada gminy, powiatu, sejmik województwa) określa wysokość 
środków przeznaczonych w danym roku na pożyczki, 
gwarancje i poręczenia, a organ wykonawczy 
(wójt/burmistrz/prezydent, zarząd powiatu, zarząd 
województwa) udziela pożyczek, poręczeń lub gwarancji w 
ramach puli środków określonej przez organ stanowiący. 
Wójt/burmistrz/prezydent, zarząd powiatu czy zarząd 
województwa samodzielnie podejmują decyzję o przyznaniu 
pożyczki czy udzieleniu gwarancji lub poręczenia. Z jednym 
istotnym wyjątkiem, wynikającym z ustawy o finansach 
publicznych. Udzielenie pożyczki, poręczenia czy gwarancji 
wykraczających poza rok budżetowy wymaga akceptacji 
organu stanowiącego w postaci odpowiedniej uchwały. 

10. Dopisania do form współpracy pozafinansowej 
możliwości ponoszenia opłat za użyczone lokale 
wykorzystywane do działalności statutowej przez 
Miasto Katowice  (par 7 ust 2 pkt 7) 
Proponujemy rozważyć rozwiązania zmierzające do 
przejęcia przez Miasto opłat za użyczane przez 
Miasto lokale na realizację celów statutowych. 

Jest to potrzeba szczególnie widoczna czasach kryzysu.  
Już obecnie zdecydowana większość lokali użyczona na 
działalność organizacji pozarządowych jest utrzymywana 
przez Miasto, zazwyczaj ze środków dotacji. W dodatku 
również występującą praktyką jest umarzanie części zaległości 
w przypadku, kiedy organizacje nie są w stanie za czynsz 
zapłacić z własnego majątku. Prowadzi to do sytuacji, kiedy 
duża część środków finansowych jest przekazywana przez 
Miasto, a następnie wpłacana do KZGM z naliczonym po 
drodze podatkiem VAT.  
Dodatkowo, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych 
takich jak epidemia czy możliwy spadek wysokości dotacji 
może to doprowadzić do sytuacji, kiedy coraz większa część 
środków de facto nie jest przeznaczana na bezpośrednią 
realizację działań statutowych, a jedynie na utrzymanie lokali.  

Nie uwzględniono. 
W dalszym ciągu organizacje realizujące zadania publiczne 
na zlecenie Miasta Katowice będą mogły ująć wydatki na 
utrzymanie lokali w składanych ofertach i pokrywać je z 
dotacji. 
 
Stanowisko Wydziału Budynków i Dróg 

podmioty zajmujące lokale na podstawie umów użyczenia 

korzystają z przekazanych im pomieszczeń bezpłatnie, 

ponosząc jedynie zwykłe koszty utrzymania lokalu (co 

wynika z art. 713 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny) oraz opłaty niezależne od właściciela. W opinii 

Wydziału preferencyjny charakter ww. kosztów stawia 

organizacje pozarządowe w uprzywilejowanej sytuacji. 

Decyzja o ewentualnym przejęciu ciężaru ww. kosztów 

przez Miasto zależy przede wszystkim od stanowiska służb 

finansowych i możliwości budżetu gminy.  

11. Dopisania do form współpracy pozafinansowej Zapis taki umożliwi przekazywanie sprzętu i towarów Uwzględniono.  
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wsparcia materialnego  (par 7 ust 2) 
 

organizacjom pozarządowym co może być szczególnie 
przydatne w przypadku przyszłych fal epidemii. 

Zgodnie z sugestią Wydziału Edukacji i Sportu zostanie 
dopisane wsparcie rzeczowe. 
 

W praktyce takie wsparcie jest niejednokrotnie udzielane, 
np. poprzez udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, 
wyposażenia, czy poprzez inne formy np. Zakup kwiatów 
na uroczystości rocznicowe dla organizacji 
kombatanckich.  W przypadku epidemii przekazywano do 
NGO np. maseczki, środki do dezynfekcji za 
pośrednictwem MOPS Katowice. 
 

Stanowisko Wydziału Edukacji i Sportu 
w opinii Wydziału określenie ,,wsparcie materialne” może 
być utożsamiane ze ,,wsparciem finansowym” bardziej 
precyzyjne byłoby zastosowanie sformułowania ,,wsparcie 
rzeczowe”. 
 

Stanowisko Wydziału Kultury 
nie ma możliwości wsparcia materialnego dla organizacji 
pozarządowych, ponieważ Wydział nie posiada na stanie 
żadnych sprzętów i towarów, mogących w jakikolwiek 
sposób pomóc w realizacji zadań publicznych 

12. Dopisania do zadań priorytetowych zadań z 
zakresu bezpieczeństwa ( par 8 ust 3)  
 

Zadania takie były realizowane przez organizacje pozarządowe 
również przed pandemią, ale jej skutki i problemy ze 
stosowaniem się społeczeństwa do obostrzeń pokazują dużą 
potrzebę działań zarówno promocyjnych, jak i edukacyjnych i 
szkoleniowych, w tym dla służb miejskich i mundurowych. 

Uwzględniono. 
 
Stanowisko Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wydział 
przychyla się do propozycji, a jednocześnie 
zastrzega, że każda propozycja zadania z zakresu 
bezpieczeństwa zgłoszona przez organizację pozarządową 
będzie rozpatrywana indywidualnie i w porozumieniu ze 
służbami mundurowymi – Komendą Miejską Policji w 
Katowicach, Strażą Miejską w Katowicach oraz Komendą 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. 
Dodatkowo zgłoszone zadanie nie może pokrywać się z 
zakresem zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania 
Kryzysowego w ramach „Programu zapobiegania 
przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego”, innych zadań realizowanych przez Wydział 
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oraz służby mundurowe.  

13. Uregulowania kwestii organizacji konkursów w 
sposób zdalny (par 13 ust 3)  
 

W obecnych zapisach rocznego programu współpracy  
przewiduje, że posiedzenia komisji konkursowych odbywają 
się na posiedzeniach zamkniętych.  
Proponujemy zmianę tego zapisu tak, aby posiedzenia mogły 
również odbywać się w formie zdalnej, a ocena 
poszczególnych wniosków odbywała się za pośrednictwem 
generatora ofert stosowanego przez urząd.  
Każdy z członków komisji dokonywałby oddzielnej oceny 
zamieszczanej w systemie, z której wyciągana byłaby średnia.  
Podobne sposoby oceny były stosowane w Urzędzie podczas 
epidemii i pracy zdalnej i są zgodne ze standardami oceny 
przyjętymi w konkursach ze środków rządowych czy 
europejskich.  
Jednocześnie warto zastanowić się nad wprowadzeniem we 
wszystkich wydziałach Urzędu Miasta jednolitych przepisów 
dotyczących stosowania generatora w ogłaszanych 
konkursach tak aby procedury naboru i oceny się nie różniły. 

Propozycja zasadna - Wystąpiono do Wydziału Prawnego 
o opinię (patrz pkt 3) 
 
Stanowisko Wydziału Edukacji i Sportu 
Odnośnie propozycji wprowadzenia zdalnych posiedzeń 
komisji konkursowych, biorąc pod uwagę, iż  funkcjonujący 
w mieście Katowice e-generator daje możliwość 
przeprowadzenia całego procesu oceny wniosków on-line, 
przychylamy się do propozycji organizacji pozarządowych, 
dotyczącej systemowego wdrożenia takiego rozwiązania, z 
uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i panujący reżim 
sanitarny. 
 

Przychylamy się również do propozycji ograniczenia całej 
procedury konkursowej do formy elektronicznej  z 
wykorzystaniem e-generatora. Koncepcja zrezygnowania z 
tradycyjnej formuły konkursu na rzecz e-generatora 
rozpatrywana była corocznie, od momentu wdrożenia tego 
narzędzia w naszym Mieście, jednak nieustająco 
napotykała na opór, którego główną motywacją było 
przekonanie o pojawieniu się ewentualnych zarzutów, 
dotyczących wykluczenia cyfrowego w przypadku 
rezygnacji z ,,papierowej” formuły konkursu, a także z 
obawy o brak wystarczających kompetencji przedstawicieli 
niektórych organizacji. Rzeczywistość ostatnich miesięcy, 
poprzez zmuszenie nas wszystkich do stosowania narzędzi 
komunikacji zdalnej, w wielu obszarach funkcjonowania 
społecznego, potwierdziła, że od pewnych rozwiązań nie 
ma już odwrotu i jest to doskonały moment na podjęcie 
decyzji o pełnoprawnym wdrożeniu tego narzędzia w 
tutejszym Urzędzie. 
 

Stanowisko Wydziału Kultury 
zgodnie z warunkami Otwartego Konkursu Ofert wymaga 
składania projektów w formie papierowej,                  a 
generator jest dodatkową możliwością, z której korzysta 
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zaledwie mały procent organizacji pozarządowych. 
Dotychczasowe prace Komisji Konkursowej powołanej w 
Otwartym Konkursie Ofert w Wydziale przebiegały 
sprawnie i zadowalająco, dlatego też nie zachodzi 
konieczność wprowadzania zmian zarówno w pracach 
komisji, jak i w sposobie składania ofert 

14. Skrócenie listy mierników efektywności programu 
(par 10 ust 2 pkt 3) 
 

Obecnie lista mierników zawiera 22 pozycje 
przyporządkowane do 9 celów szczegółowych programu. Duża 
liczba mierników powoduje, że porównanie poziomu 
osiągnięcia celów między latami jest subiektywne i trudne. 
Jednocześnie monitorowanie tej pracy przez urzędników 
zabiera czas, a dane te nie są do niczego wykorzystywane. 
Proponujemy, aby do każdego celu wypracować jeden 
miernik. 

Uwzględniono 

Propozycje od 15-22 zostały przedłożone przez Stowarzyszenie Rowerowe Katowice, Menedżerów Kultury, Kongres Ruchów Miejskich 

15. Zdefiniować relacje Miasto a NGO, by organizacje 
pozarządowe były realnymi partnerami dla 
lokalnego samorządu we wszystkich jego 
działaniach, a nie tylko wykonawcami zlecanych 
zadań 

Modelowe relacje zarząd miasta - organizacje pozarządowe 
 
I. Miasto i NGO - zdefiniowanie 
II. Miasto - to samorząd (chyba jednak nie wystarczający) 
W dwadzieścia lat od powstania samorząd ujawnił swoje 
niedomogi... 

 zamykanie się w sobie jako krąg władzy 

 dążenie do rządzenia "po wsze czasy" 

 postrzeganie siebie jako jedynego ośrodka integracji 
społecznej i (obywatelskiej) 
 

 zatomizowany obraz świata, tworzenie wokół siebie 
ekosystemu 

 zaprzyjaźnionych przedsiębiorców 

 zaprzyjaźnionych mediów 

 zaprzyjaźnionych ngo-owców 
 

 koncepcja "korporacji zarządzającej miastem" – podczas, 
gdy miasto to przecież nie firma, ale dobro publiczne 

Nie zaproponowano konkretnej definicji 
 
Organizacje pozarządowe są realnym partnerem miasta 
Katowice we wszystkich jego działaniach. 
Zdefinowano tą relację zarówno w celu głównym, jak i celu 
szczegółowym dotychczasowych obowiązujących 
programów współpracy. 
 

W bieżącym programie cele brzmią następująco: 
1. Celem głównym Programu jest określenie zasad i form 
współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi, które są jednym ze strategicznych 
partnerów miasta, w prowadzeniu działań mających ma 
celu rozwój miasta Katowice i poprawę jakości życia jego 
mieszkańców poprzez zwiększenie ich partycypacji w 
realizacji zadań publicznych.  
2. Cele szczegółowe:  
1) wspieranie działań miasta w zakresie diagnozowania i 
rozwiązywania oraz identyfikowania potrzeb mieszkańców, 
w tym problemów wynikających z zagospodarowania i 
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 dążenie do profesjonalizacji (włożenia w etaty wszystkich 
sfer działania od utrzymania porządku na ulicach, po 
pomoc najuboższym, przez organizację kultury, sportu) 

 w efekcie samorząd wyhodował wiele dysfunkcji z których 
najważniejsze to ... 

 nieumiejętność dialogu z obywatelami/ mieszkańcami 

 nieumiejętność... korzystania z aktywności obywatelskiej, 

 korzystania z zaangażowania mieszkańców 

 ba co więcej !.... dla samorządowców społecznicy są 
podejrzani, niebezpieczni (nie wiadomo co wymyślą!), są 
...roszczeniowi (ulubione słowo w tych kręgach) 
 

 Miasto w oczach samorządowców to mury, inwestycje, 
przedsięwzięcia... a nie ludzie... i społeczności... Miasto 
jako IDEA (a nie ludzie i społeczności) 
 

III. Czym są NGO 

 zamieszanie terminologiczne (różne byty w jednym 
worku) 

 czym się różni fundacja od stowarzyszenia 

 czym się różnią organizacje pożytku publicznego od tych 
które nie mają tego statusu 
 

Wnioski: ngo, a właściwie stowarzyszenia, stanowią odrębne 
od organów samorządowych (jakby z "innej bajki") 
reprezentacje społeczeństwa (suwerena), w związku z tym 
należy je zdecydowanie włączać w sferę działań obywatelskich 
(obok rad dzielnic, obok radnych, obok rady miasta) 
Tym bardziej, że ... 

 w ngo jest znacznie więcej ludzi niż w kręgach 
samorządowców 

 są tam ludzie młodzi, bardziej nowocześni, lepiej 
skomunikowani niż starsza generacja 

 są tam ludzie starsi - seniorzy, kierujący się rzadkim gdzie 
indziej etosem 

kształtowania przestrzeni miejskiej,  
2) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych 
działań na rzecz mieszkańców i ich otoczenia,  
3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia 
odpowiedzialności za swoje otoczenie, w tym przestrzeń 
publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,  
4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego,  
5) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych we 
współrealizacji zadań publicznych przez powierzanie i 
wspieranie realizacji tych zadań,  
6) promocja organizacji pozarządowych działających w 
mieście,  
7) stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i 
funkcjonowania organizacji pozarządowych,  
8) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie 
potrzeb społecznych,  
9) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin 
z grup szczególnego ryzyka, w szczególności osób i rodzin 
bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, 
zagrożonych uzależnieniami. 
 

Realizacja tych celów odbywa się poprzez zlecanie zadań 
publicznych podmiotom trzeciego sektora, W ramach tych 
zadań organizacje oferują różne formy pomocy i wsparcia 
kierowane m.in. do osób starszych, z 
niepełnosprawnościami, bezdomnych, wspomagają w 
rozwoju dzieci i młodzież, również zagrożoną 
wykluczeniem społecznym, chronią środowisko, 
przeciwdziałają bezdomności zwierząt, organizują zajęcia 
sportowe i promują aktywność fizyczną, zajmują się 
szeroko pojętą edukacją oraz kulturą. 
A poza tym w Katowicach od kilku lat zauważamy 
wzmożoną aktywność mieszkańców. Zadaniem Miasta  
jest między innymi tworzenie różnych narzędzi 
umożliwiających partycypację społeczną. Przykładowo w 
Katowickim budżecie obywatelskim od jego utworzenia w 
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 ludzie ngo wnoszą inne spojrzenie, bardziej społeczne, 
obywatelskie, mniej pragmatyczne (niż normalne osoby 
pracujące tu czy tam) 

 w ngo jest sporo idealizmu, bezinteresowności 
ale są i cienie... 

 polskie ngo są słabo zorganizowane, brak wypracowanych, 
pragmatycznych standardów działania 

 koncepcje tam powstałe nie zawsze pasują do fomuły 
zarządzania miastem 

 ngo są słabe organizacyjnie i finansowo - a przez to 
labilne, i trochę nieodpowiedzialne (ponieważ liczą na 
granty ze strony miasta, łatwo jest ngo-sy skorumpować) 

 gromadzi się tam wiele oszołomostwa ludzi konfliktowych, 
z różnymi garbami życiowymi 

 nie jest to więc wspólpraca łatwa 
 

IV. Trudna współpraca... 

 Czy władze miejskie chcą widzieć w ngo partnerów? 

 Czy ngo dorosły do partnerskiej współpracy? 

 Wszystko co ngo mogą uzyskać od miasta muszą od niego 
...wydrzeć 

Nisze gospodarcze i społeczne są już pozajmowane (osoby na 
etatach, firmy, instytucje publiczne), ngo są nowym 
podmiotem - muszą się wedrzeć w tę sferę (i innych wyprzeć) 
NGO ustawiają się w naturalny sposób w pozycji watch doga.. 
nie wywołuje to entuzjazmu ... 
Sfera współpracy dotyczy obszarów strategicznych gdzie 
chodzi o duże pieniądze… 
 

V. Nowy model na horyzoncie.. 
A jednak nie ma innego wyjścia trzeba się porozumieć i szukać 
rozwiązań współpracy.  
Społeczeństwo obywatelskie v samorząd - czy tak ma być 
(permanentny kryzys relacji) 

2014 r. – co roku rosła frekwencja osiągając w ubiegłym 
roku pułap 18,9% (ponad 52 tys. uczestników głosowania). 
W tym roku, pomimo pandemii, mieszkańcy złożyli 
rekordową liczbę 415 wniosków do budżetu 
obywatelskiego. Ale poza BO mamy szereg innych 
narzędzi. To przykładowo serwis NaprawmyTo 
umożliwiający zgłaszanie poprzez aplikację usterek w 
przestrzeni miejskiej. Serwis ruszył wiosną 2018 roku i do 
tej pory „naprawiliśmy” ponad 11 tysięcy problemów, 
zgłoszonych nam przez mieszkańców. Naprawmyto.pl to 
efekt współpracy kilkunastu organizacji pozarządowych z 
całej Polski i ma ułatwiać komunikację między 
mieszkańcami a samorządem.  
Z kolei aplikacja wCOPdrzewo od dwóch lat umożliwia 
mieszkańcom wskazywanie miejsc do nasadzeń drzew. Do 
tej pory posadziliśmy 600 drzew z aplikacji, a kolejne 300 
posadzimy w efekcie drugiej edycji projektu.  Aplikacja 
„wCOP drzewo” powstała we współpracy z Fundacją 
Gdańską w prosty i szybki sposób umożliwia mieszkańcom 
wskazanie lokalizacji dla nowych drzew w mieście. 
Widząc jak wielką rolę odgrywają zielone projekty – 
Prezydent wprowadził od tego roku Zielony Budżet 
Obywatelski z pulą 3 mln zł – i już w pierwszej edycji 
mieszkańcy zgłosili 128 wniosków. W Katowicach 
funkcjonuje także Inicjatywa Lokalna z pulą miliona 
złotych. 
Staramy się także wciągać katowiczan w życie miasta przez 
różne akcje – np. teraz prowadzimy projekt „Zaadoptuj 
donicę” i dostarczamy chętnym społecznikom ziemię i 
nasiona łąk kwietnych. Rozdaliśmy też donice z odzysku 
wraz z ziemią i sadzonkami. Dużą popularnością cieszy się 
akcja SprzątaMy dzielnice, w ramach której to sami 
mieszkańcy zgłaszają miejsca do posprzątania, a następnie, 
we współpracy z miastem – sprzątają te, które uzyskały 
najwięcej wskazań w internetowym głosowaniu. Łąki 
kwietne siejemy z Fundacją Łąka, a SprzątaMy ze 

16. Konieczność rewizji pojęcia "pożytek publiczny" w Niestety nadal pokutuje wąskoobszarowe ujęcie tej kwestii 
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relacjach organizacje społeczne - miasto.  (sprowadzające się do kooperacji z kilku zaledwie dziedzinach, 
takich jak pomoc społeczna, działalność charytatywna, 
działania integracyjne w miejscach zamieszkania). Tymczasem 
w katowickich organizacjach społecznych często dzieje się 
wiele. Dokonania niektórych z nich zyskują szeroki, 
ogólnopolski rozgłos, przydając miastu wiele branżowej sławy. 
Tak było na przykład w wypadku Śląskiego Towarzystwa 
Marketingowego (ŚTM), które od 2008 do dziś organizuje 
spektakularne imprezy marketingowe (chodzi o „kongresy 
ludzi marketingu” oraz „Wieczory z Marketingiem”). Przez 
wiele lat wspomniana działalność ŚTM, nie wzbudziła cienia 
zainteresowania ludzi odpowiedzialnych za współpracę miasta 
z NGO (mimo, że zarząd  wielokrotnie występował do władz 
miasta z jakimiś propozycjami współpracy). To oczywiście 
epizod, jednak bardzo znaczący. 

Stowarzyszeniem Wolnej Herbaty. Z roku na rok coraz 
większą popularnością cieszą się konsultacje społeczne.  
Mieszkańcy naszego miasta mają mnóstwo zapału i energii 
również w przypadku składanych przez nich wniosków w 
ramach inicjatywy lokalnej. W ubiegłym roku zgłosili 152 
inicjatywy, a do realizacji wybrano 117. Aktywność 
mieszkańców przejawia się nie tylko na etapie 
przygotowania wniosków, zbierania podpisów osób 
popierających daną inicjatywę, ale również przez wkład 
pracy społecznej, który wnosili w trakcie ich realizacji. Dla 
porównania w 2018 roku Katowiczanie wykonali blisko 
23 tys. godzin pracy społecznej, natomiast w 2019 roku 
liczba godzin ich zaangażowania społecznego wyniosła 
nieco ponad 31 tys. godzin.  
…………………………………………………………………………….. 
Dla przypomnienia (odnosząc się do komentarza 
dotyczącego działalności prowadzonej przez Śląskie 
Towarzystwo Marketingowe): 
Z godnie z art. 12. Ust 1. Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie: 
„Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o 
realizację zadania publicznego, także takiego, które jest 
realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez 
organy administracji publicznej.  
Wniosek zawiera w szczególności:  
1) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;  
2) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania 
publicznego. 
Nie było takiego wniosku ŚTM. 

17. dopisać nowy cel szczegółowy Programu: 
współudział organizacji pozarządowych w realizacji 
polityk miejskich, w szczególności polityki 
kulturalnej, polityki zdrowotnej, rekreacji i 
popularyzacji aktywności fizycznej, polityki 
ekologicznej, przeciwdziałania ubóstwu i 

Brak takich odwołań w dokumencie programu współpracy 
Miasto-NGO powoduje jego niekonkretność i  w efekcie 
prowadzi do uczynienia zaleceń iluzorycznymi (zauważmy, że 
niedawnym w „Raporcie o Stanie Miasta” odwołań do polityk 
znalazło się kilkadziesiąt). 

Uwzględniono. 
 
Stanowisko Wydziału Kształtowania Środowiska 
pozytywnie opiniuje dopisanie nowego celu szczegółowego 
Programu: współudział organizacji pozarządowych w 
realizacji polityk miejskich w szczególności …... polityki 
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wykluczeniu oraz polityki rowerowej.      ekologicznej....... , przy czym polityka ekologiczna będzie 
rozumiana jako świadoma i celowa działalność polegająca 
na racjonalnym korzystaniu z zasobów i walorów 
środowiska przyrodniczego, jego właściwej ochronie i 
umiejętnym kształtowaniu, na podstawie zdobytej przez 
ludzkość wiedzy teoretycznej i praktycznej.  
Stanowisko Wydziału Edukacji i Sportu 
jeżeli chodzi o dopisanie nowego celu szczegółowego, to 
jeżeli poszczególne polityki miejskie uwzględniają udział 
sektora pozarządowego w ich realizacji, zapisanie tego w 
Programie współpracy będzie formalnym potwierdzeniem 
status quo.  
Stanowisko Wydziału Kultury 
nie ma powodu z punktu widzenia Wydziału dopisywania 
takiego celu szczegółowego, ponieważ przy 
opracowywaniu dokumentów strategicznych Wydział 
Kultury przeprowadza stosowne konsultacje  i warsztaty. 

18. dopisać dodatkowy punkt do Programu: 
monitorowanie realizacji Programu przez podmiot 

zewnętrzny 

  

Moja uwaga (nieuwzględniona, zgłoszone w 2018 roku) 
dotyczyła SYSTEMU KONTROLI w jakiej dokonywana  być 
miała realizacja programu współpracy Miasto-NGO.  
W tym obszarze zasadniczą kwestią jest to, by dokonywał jej 
niezależny podmiot, najlepiej o profilu certyfikacyjnym (tak 
jak to jest z audytami zakresie polityki jakości ISO 9000). Brak 
obiektywnych (niezależnych) form monitorowania programu 
współpracy miasta z NGO, powoduje, że wiele kwestii 
pozostaje na przysłowiowym papierze.  
W Katowicach organami kontrolnymi są …komórki urzędu (to 
po prostu śmieszne!), czyli personalnie rzecz biorąc 
…pracownicy UM. Strona społeczna nie ma tu żadnego głosu! 
(… tak przy okazji, wspomniany „Raport o stanie miasta” jest 
dziełem w 100% urzędniczym, stworzono go w oparciu o 
opinie uzyskane w  poszczególnych wydziałach urzędu. A gdzie 
oceny strony społecznej?) 

Nie uwzględniono. 
Jednocześnie informujemy, że w drugiej połowie 2019 roku 
Wydział Polityki Społecznej Miasto Katowice zlecił 
przeprowadzenie badań wśród organizacji pozarządowych 
podmiotowi zewnętrznemu - SPIN-US Sp. z o.o. - spółce 
celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Celem badań była ocena współpracy miasta Katowice z 
organizacjami pozarządowymi za okres 12 miesięcy licząc 
od dnia podpisania umowy (VII.2019), a próbą badawczą 
objęto 154 organizacje realizujące zadania publiczne na 
zlecenie Prezydenta (154 na 308 organizacji, które 
realizowały różne projekty dofinansowane z budżetu 
miasta Katowice w 2018 roku). 
W wyniku badań w grudniu br. powstał raport ”Diagnoza 
uwarunkowań współpracy organizacji pozarządowych 
z miastem Katowice”, który przekazano do zapoznania 
realizatorom współpracy finansowej określonych w 
Programie współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2020 rok oraz Powiatowej Radzie 
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Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach  - żaden z 
wydziałów czy podmiotów wchodzących w skład Rady nie 
wniósł uwag do raportu.  
Wnioski oraz rekomendacje z raportu zostaną 
wykorzystane przy tworzeniu rocznego i wieloletniego 
programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi oraz przy formułowaniu zakresu zadań 
Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
w związku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu 
ofert. 
Zgodnie z rekomendacjami zespołu badawczego SPIN-UŚ 
W przeciągu 3-4 lat zostaną powtórzone badania 
diagnostyczne prowadzone według tej samej metodologii i 
za pomocą tego samego narzędzia badawczego w celu 
zaobserwowania zmian we współpracy organizacji 
pozarządowych z miastem Katowice. 

19. § 6 Współpraca pozafinansowa, punkt 1 
przeredagować cały punkt 

 

W swoim memorandum z 2018 roku w kilku miejscach 
napisałem, że gruntownej zmiany wymaga cały rozdział 
(gruntowna zmiana znaczy w tym przypadku, napisanie go na 
nowo, a nie poprawianie fragmentów).  
Dotyczy to w szczególności rozdziału dotyczącego współpracy 
Miasta z NGO na polu informacji i promocji.  
Z perspektywy czasu widzę, że w tej dziedzinie nic się nie 
zmieniło.    
Praktycznie wszystko co się tu dzieje woła o pomstę do nieba. 
Weźmy aktualny numer „Naszych Katowic” (150 tys. nakładu!) 
- o organizacjach społecznych nie ma tam ani słowa. We 
wszystkich poprzednich wydaniach "bezpłatnego biuletynu" 
jest podobnie! 

Nie uwzględniono. 
Zakres współpracy pozafinansowej ujęty w Programie 
szczegółowo określa możliwe obszary współpracy – cały 
paragraf jest czytelny dla organizacji pozarządowych i 
został wypracowany z nimi na przestrzeni kilku lat przy 
kolejnych konsultacjach programu. Jednocześnie NGO 
chętnie korzystają z tych narzędzi współpracy. 

20. Dopisać dodatkowy punkt: 
monitorowanie aktualności, adekwatności i 
precyzyjności regulaminów konkursów na zadania 
publiczne zlecane organizacjom pozarządowym i 
reagowanie na wszelkie sygnały, informujące o tym, 
że wspomniane regulaminy nie spełniają 

W roku 2018 pisałem o konieczności gruntownego przeglądu  
wszystkich konkursów organizowanych przez miasto …. i 
sformułowania na nowo ich regulaminów. Czy coś w tym 
zakresie zrobiono?  
Sprawa przeglądu i ponownej redakcji wspomnianych 
regulaminów jest czynnikiem mających bezpośredni z 

Nie uwzględniono 
Regulaminy konkurów są aktualizowane na bieżąco w 
zależności od zmieniających się przepisów prawa; również 
zakres merytoryczny zlecanych zadań wynika z przepisów 
prawa oraz potrzeb zgłaszanych przez organizacje 
pozarządowe, które odpowiadają na potrzeby 
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wymienionych warunków.    zasadniczy wpływ na przejrzystość, uczciwość i adekwatność 
prowadzonych przez miasto konkursów. 

mieszkańców. 
 

Stanowisko Wydziału Edukacji i Sportu 
- jako, że  dostosowanie regulaminów  do aktualnie 
obowiązujących  przepisów jest  wymogiem ustawowym i  
prymarną zasadą funkcjonowania organów  administracji 
publicznej, a jedną z istotnych funkcji ,,trzeciego sektora” 
jest kontrola zgodności prowadzonych przez instytucje 
publiczne działań z aktualnym prawodawstwem, 
regulowanie tych kwestii zapisami uchwały nie znajduje 
uzasadnienia prawnego i faktycznego. 
 

Stanowisko Wydziału Kultury 
nie zachodzi potrzeba dopisywania dodatkowego punktu o 
monitorowaniu aktualności, adekwatności                  i 
precyzyjności regulaminów konkursów na zadania 
publiczne zlecane organizacjom pozarządowym, ponieważ 
Wydział Kultury regularnie uaktualnia warunki konkursów 
organizowanych przez wydział  i omawia je na 
konsultacjach branżowych odbywających się 2 razy w roku 
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21. 
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23. Dopisać nowe zadania publiczne zgodnie ze sferą 
zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust 1 pkt 5 
i 5a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie: 
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz języka regionalnego lub 
5a)  działalność na rzecz integracji cudzoziemców  
 

Docelowo chcemy utworzyć Centrum Integracji Polsko-
Ukraińskiej 

1. Założenie: 
Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a niepodległą 
Ukrainą zostały nawiązane po upadku ZSRR.  Wspieranie 
suwerenności ukraińskiej stało się odtąd ważną częścią 
polskiej polityki, ponieważ istnienie państwa buforowego 
pomiędzy Polską a Rosją leży w polskim interesie 
bezpieczeństwa. Po wejściu Polski do struktur 
euroatlantyckich, ogłosiła się ona "orędowniczką" Ukrainy 
wśród krajów zachodnich i dyrygentem integracji europejskiej 
Ukrainy. 
Zdecydowana większość Ukraińców mieszkających i 
pracujących tymczasowo i na stałe w Katowicach to rodowici 
użytkownicy języka rosyjskiego, który jest jednym z trzech 
głównych języków obcych studiowanych w Polsce, obok 
angielskiego i niemieckiego. 
W czasach PRL-u j. rosyjski był obowiązkowym przedmiotem 
w polskich szkołach i podstawowym językiem obcym.  
Zdecydowana większość Polaków mówiła w różnym stopniu 
zaawansowania po rosyjsku. 
Według "Rzeczpospolitej" rosnące zainteresowanie polskiej 
młodzieży językiem rosyjskim wynika przede wszystkim z 
przyczyn ekonomicznych.  W szczególności język rosyjski jest 
najczęściej używanym językiem w Europie pod względem 
geograficznym i pod względem liczby użytkowników.  Polakom 
łatwiej jest opanować ścisły język rosyjski niż angielski czy 
niemiecki, dlatego też jakość nauki języka rosyjskiego nadal 
pozostaje liderem.  Z kolei dla Ukraińców, polski jest równie 
łatwy do nauczenia się. 
Poza językiem, zainteresowanie Polaków przyciąga kultura i 
tradycje sąsiedniego kraju.  
Zanurzenie się w atmosferze integracji międzykulturowej i 
międzyjęzykowej jest główną ideą projektu. 
 

2. Cel: 

Uwzględniono. 
Zaplanowano utworzenie punktu informacyjnego dla 
cudzoziemców i zlecenie zadania w konkursie – 
planowane miejsce ul. Młyńska 5. 
 
Stanowisko Wydziału Kultury  
Wydział nie widzi konieczności tworzenia nowego zadania 
publicznego skierowanego do mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz dotyczącego działalności na rzecz integracji 
cudzoziemców, ponieważ tego typu zadania publiczne 
mogą być realizowane w ramach Edukacji Regionalnej, 
Edukacji Kulturalnej, a także Inicjatyw Kulturalnych. 
 
Stanowisko Wydziału Rozwoju Miasta 
Poszerzenie katalogu zadań publicznych w ramach 
rocznego i wieloletniego programu współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi o „działalność na 
rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego” bądź „działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców” pozostaje w zgodzie z rozstrzygnięciami 
Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030.  
Wizja rozwoju Miasta Katowice opiera się na koncepcji „4i” 
Inteligencja, Innowacja, Integracja, Internacjonalizacja. 
Zakłada się, że stymulowanie procesów internacjonalizacji 
(umiędzynarodowienia) doprowadzi do: otwartości 
kulturowej pozwalającej na realizowanie różnych wzorców 
życiowych (stylów życia). Jak wynika z powyższego wszelkie 
inicjatywy podejmowane na rzecz integracji i wspierania 
otwartości wobec cudzoziemców są cenne. Przy 
formułowaniu zakresu konkretnych przedsięwzięć należy 
niewątpliwie wziąć pod uwagę obecną sytuację finansową 
Miasta oraz rozważane aktualnie działania m.in. w ramach 
projektu „M/08/VII Ukraińcy. Nowi mieszkańcy naszego 
miasta - dobry start!”, który podlega ocenie merytorycznej 
zgodnie z procedurą przewidzianą Regulaminem Budżetu 
Obywatelskiego w Katowicach. 
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Stworzenie polsko-ukraińskiego centrum integracji 
kulturalnej, gdzie Polacy mogą zapoznać się z kulturą i 
tradycjami Ukrainy, nauczyć się lub poćwiczyć język rosyjski, a 
tym samym wprowadzić wolontariuszy Ukraińców w lokalne 
tradycje.  
Główne zadania centrum: 
- zachęcenie miejscowej ludności zainteresowanej ukraińską 
kulturą; 
- umożliwienie mieszkańcom Katowic poszerzenia swoich 
horyzontów i nauki języka;  
 - komunikacja międzynarodowa, wymiana informacji w 
różnych dziedzinach życia, kultury, historii, itp; 
- utrzymanie aktywności Polaków i Ukraińców; 
- organizacja imprez rekreacyjnych, kulturalnych i 
rozrywkowych, Ukraińskie Święta Narodowe; 
- prowadzenie klubu językowego. 

3. Stan planowany do osiągnięcia: 
Stałe Polsko-Ukraińskie Centrum Integracji Kulturalnej. 

 

 
 
Dodatkowe informacje, podsumowania: 
 

1. Fundacja Czas Dzieci (oprócz propozycji zmiany sposobu składania dokumentów konkursowych w formie zdalnej z wykorzystaniem generatora eNGO, 
Fundacja podsumowała dotychczasową współpracę): 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z osobami pracującymi zarówno w Urzędzie Miasta Katowice, jak i osobami pracującymi w 
Instytucjach Kultury, w których odbywał się nasz Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej - Ojce i Dziadki.  
Jesteśmy pod wrażeniem ogromnego wysiłku pracy, zaangażowania i chęci współpracy z Państwa strony. Mamy już wieloletnie doświadczenie w współpracy 
z różnymi instytucjami i Urzędami. Nie zawsze ta praca jest taka jaką byśmy sobie życzyli. Z Państwa strony otrzymywaliśmy do tej pory bardzo dużo wsparcia 
i zaangażowania, za co jesteśmy wdzięczni.  
Mamy nadzieję, na dalszą współpracę w ramach organizowanych przez naszą Fundację wydarzeń - przede wszystkim Festiwalu Literatury Dziecięcej.   
Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę. 
 

2. Katolicka Fundacja Dzieciom, korzystając z okazji rozmowy w trakcie spotkania on-line w dniu 26.06, Fundacja zgłosiła prośbę o rozważenie możliwości 
wystąpienia przez Miasto Katowice z apelem do Wojewody o zniesieniu kolejnych zawieszeń działalności placówek wsparcia dziennego, który obowiązywał 
do 5 lipca br.; chodziło o okres wakacyjny, by móc dzieciom/młodzieży organizować np. półkolonie czy inne zajęcia w plenerze. 
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Dalsze działania: Sprawa została zgłoszona P. Naczelnik WPS, która następnie ustaliła z Wydziałem Polityki Społecznej ŚUW, że Wojewoda nie planuje kolejnej 
decyzji o zawieszeniu działalności; informację przekazano do KFD i pozostałych podmiotów trzeciego sektora, które Decyzją Wojewody do tej pory miały 
zawieszoną działalność w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19.     

 
 
Propozycje/uwagi do Programu rocznego i/lub Programu wieloletniego zgłoszone przez Realizatorów Programu na 2020: 
 
Wydział Obsługi Inwestorów 
Wydział wniósł o dodanie do „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z  organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020”, do istniejącego § 3 ust. 1 
pkt 4  ppkt. e: Wydział Obsługi Inwestorów odpowiedzialny za realizację zadań wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 2 oraz w § 7 ust. 4 pkt 6. 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejne etapy konsultacji nad projektem Programu rocznego i Programu wieloletniego będą realizowane zgodnie z Planem konsultacji dostępnym na stronie: 
https://www.katowice.eu/dla-mieszkanca/zaangazuj-sie/wspolpraca-z-ngo/konsultacje-programu/konsultacje-programu-2021. W razie potrzeb plan konsultacji jest 
aktualizowany. 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Agnieszka Lis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, 32 2593-746, agnieszka.lis@katowice.eu  
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