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Wprowadzenie 
 

Podstawowym celem niniejszego Raportu jest przedstawienie organizacji, przebiegu 
realizacji PLANU  DZIAŁANIA przy wdrażaniu standardów współpracy  
w PŁASZCZYŹNIE 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej 
aktywności, w OBSZARZE 2: Wspieranie procesów integracji sektora organizacji 
pozarządowych, w DZIAŁANIU: Integracja organizacji pozarządowych działających  
w poszczególnych branżach aktywności społecznej w powiecie oleckim. 

 
Proces wdrażania standardów prowadzony był w okresie od listopada 2013 r. do czerwca 

2015 roku. 
Niniejszy raport ma pełnić funkcję informacyjno – edukacyjną, w efekcie wpłynąć na 

podniesienie jakości i efektywności mechanizmów wspierania procesów integracji sektora 
organizacji pozarządowych  działających w poszczególnych branżach aktywności społecznej 
w powiecie oleckim. 
 



                                                       
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej  w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

Przedmiot działania  
Przedmiotem działania było wdrożenie standardów współpracy międzysektorowej  

w zakresie integracji organizacji pozarządowych działających w poszczególnych branżach 
aktywności społecznej. 

 
Ustalono następujące minimalne standardy normatywne i pozanormatywne  w procesie 

integracji organizacji pozarządowych działających w poszczególnych branżach aktywności 
społecznej w powiecie oleckim. 

Lp. Kryteria Standardy 

I normatywne  

1 

Stosowanie zasad współpracy: pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji i jawności. 
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234 
poz. 1536), art. 5 ust. 3 
Zapis w programie współpracy 
 

II pozanormatywne 

1 Inicjator integracji 
Starostwo Powiatowe we 
współpracy z  COP 

2 Miejsce integracji 

Siedziby organizacji, pomieszczenia 
COP, sala konferencyjna 
udostępniona przez Starostwo 
Powiatowe w Olecku 

3 Osoba odpowiedzialna za integrację 
Pełnomocnik  ds. ngo we współpracy 
z pracownikiem COP 

4 Plenarne spotkania organizacji pozarządowych 
Współorganizacja przynajmniej 
jednego spotkania plenarnego 
w roku 

5 
Formalne spotkania branżowe lub problemowe 
z organizacjami pozarządowymi  

Organizacja spotkań przynajmniej 
raz w roku  

6 

Szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych z zakresu: 
 roli i zasad funkcjonowania ciał dialogu 

obywatelskiego, 
 roli i zasad funkcjonowania federacji 

organizacji pozarządowych 

Szkolenia branżowe dla organizacji 
raz w roku 

7 
Udostępnienie przez samorząd kanałów 
informacyjnych 

Prowadzenie bazy adresowej ngo 
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8 
Powołanie Rady Działalności Pożytku 
Publicznego 

Procedura powołania RDPP 

Tabela 1. Standardy minimalne w procesie integracji organizacji pozarządowych działających w poszczególnych 
branżach aktywności społecznej w powiecie oleckim 

 
Ustalone standardy w punkcie II mają charakter pozanormatywny, lokalny, są 
rekomendowane do stosowania jako zapewnienie sprawności w procesie komunikacji 
pomiędzy jednostką samorządową a organizacjami pozarządowymi. 
 
I. Kryteria i standardy normatywne  
Standard 1. Stosowane są następujące zasady współpracy: pomocniczości, suwerenności 
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
 Wszystkie działania organizacji pozarządowych prowadzone są w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536), art. 5 ust. 3. 
Zasady współpracy zawarto w : 
 rocznym „Programie współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2015r.” (rozdz. 2. Zasady współpracy), przyjętym uchwałą nr 
XLVI/291/2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia 7 listopada 2014r., 

 „Wieloletnim programie współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na lata 2015-2019” (rozdz. 3 Zasady współpracy), przyjętym  uchwałą nr 
XLVI/290/2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia 7 listopada 2014r., 

 „Rocznym programie współpracy na 2015r. Gminy Olecko z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego” (§3. Zasady współpracy), przyjętym uchwałą nr ORN.0007.59.2014 Rady 
Miejskiej w Olecku. 

 
II. Kryteria i standardy pozanormatywne 
Standard 1. Inicjator integracji 
Wszystkie działania prowadzone były przez Starostwo Powiatowe we współpracy  
z istniejącym Centrum Organizacji Pozarządowych. 
 Zarząd Powiatu w Olecku uchwałami Rady Powiatu w Olecku nr XXXIII/223/2013 z dnia 

19.09.2013 oraz XLVI/290/2014 z dnia 07.11.2014r. w dniach 13.01.2014r. oraz 
14.01.2015r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 
Oleckiego, które obejmowały działalność na rzecz organizacji pozarządowych w art. 3 
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez prowadzenie 
Centrum Organizacji Pozarządowych. 
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 Burmistrz Olecka zarządzeniami nr ORN.0050.7.2014 z dnia 09.01.2014r. oraz 
ORN.0050.10.2015 z dnia 27.01.2015r. ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 
poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych. 

 W rocznych programach współpracy Gminy Olecko na 2014r. i 2015r. współpracę  
i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku COP ujęto jako jedno  
z zadań priorytetowych do realizacji (§6 pkt. 6 w 2014r., §6 pkt. 7 w 2015r.).  

 Roczne programy  współpracy Powiatu Oleckiego na 2014r. i 2015r. działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy ujmują 
prowadzenie COP jako jedno z priorytetowych zadań publicznych (rozdz. 6 pkt. 2 e  
w 2014r. rozdz. 3 pkt.5 w 2015r.). 

 Starostwo Powiatowe w Olecku oraz Urząd Miejski w Olecku we współpracy  
z istniejącym Centrum Organizacji Pozarządowych podejmowało działania na rzecz 
wspierania procesów integracji sektora organizacji pozarządowych działających  
w poszczególnych branżach aktywności społecznej w powiecie oleckim. 

 COP swoją działalność realizowało przez: wsparcie specjalistyczne prawnika i księgowej, 
wsparcie merytoryczne poprzez doradztwo,  wsparcie techniczne przez udostępnienie 
lokalu na spotkania i prowadzenie wypożyczalni sprzętu, prowadzenie strony internetowej 
COP, zamieszczanie informacji o aktualnych konkursach i rozsyłanie ich do stowarzyszeń 
z utworzonej bazy COP. 

 Zrealizowana działalność COP została udokumentowana w sprawozdaniu z realizacji 
programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi (zadanie z zakresu 
współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum 
Organizacji Pozarządowych pkt. 6) oraz w sprawozdaniu z realizacji programu 
współpracy Powiatu Oleckiego (pkt. 6).                                                                                                                                                                          

 
Standard 2. Miejsce integracji 
 Realizacja działań wspierających proces integracji odbywała się w siedzibach organizacji, 

pomieszczeniach COP oraz sali konferencyjnej udostępnionej przez Starostwo Powiatowe 
w Olecku i Urząd Miejski w Olecku.  

 COP udzielało również wsparcia technicznego  polegającego na możliwości korzystania 
przez organizacje pozarządowe z sali konferencyjnej, pomieszczeń i urządzeń biurowych, 
wypożyczalni sprzętu, gdzie do dyspozycji były: aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, 
nagrywarka, rzutnik, ekran, 5 laptopów, 2 namioty wystawiennicze (sprawozdanie  
z wykonania zadania publicznego COP część I Sprawozdanie merytoryczne). 

 Starostwo Powiatowe w Olecku udostępniło nieodpłatnie salę konferencyjną na działania 
podejmowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane ( sprawozdanie  
z realizacji programu współpracy powiatu Pozafinansowe Formy wsparcia pkt. 2). 
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Standard 3. Osoba odpowiedzialna za integrację 
 Za wszelkiego rodzaju działania mające związek z integracją organizacji pozarządowych 

działających w poszczególnych branżach aktywności społecznej w Powiecie Oleckim 
odpowiedzialny był pełnomocnik  ds. ngo. Anna Turowska, pracownik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji odpowiedzialny za współpracę z organizacjami 
społecznymi e-mail: turowska@powiat.olecko.pl tel. 87 520 16 57, wew. 51, pokój nr 39. 

  Za integrację organizacji pozarządowych działających w poszczególnych branżach 
aktywności społecznej w Gminie Olecko odpowiedzialny był specjalista ds. współpracy  
z organizacjami pozarządowymi, Alicja Mieszuk pracownik Urzędu Miejskiego  
w Olecku, specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi e-mail 
um@um.olecko.pl tel. 87 520 19 50, pokój nr 8. 

 Współpracowano wspólnie z pracownikiem COP, biuro COP było czynne w 2014r. 3 razy 
w tygodniu po 4 godz. dziennie (w godzinach popołudniowych) obsługiwane przez 4 
osoby, w 2015r. 3 razy w tygodniu po 2 godz. dziennie, www.cop.fundacja.olecko.pl  
tel. 87 520 21 59 Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej Olecko ul. Plac Wolności 2). 

 
Standard 4. Plenarne spotkania organizacji pozarządowych 
 Starostwo Powiatowe we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych było 
współorganizatorem  spotkania plenarnego zorganizowanego  w dniu 26.01.2015r. w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku. 
Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:  

 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego  
w 2015r.,  

 nabór na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań 
publicznych Powiatu Oleckiego w 2015 r.,  

 kontrole prawidłowości wykonywania zadań publicznych Powiatu Oleckiego przez 
organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane,  

 ocena współpracy i realizacji rocznych programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi przeprowadzona  metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy,  
w ramach projektu „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 Pomoc w zorganizowaniu spotkania ujęto jako jedno z priorytetowych zadań publicznych 
w rocznym programie współpracy Powiatu Oleckiego ( rozdz. 3, pkt. 5). 

 
Standard 5. Formalne spotkania branżowe lub problemowe z organizacjami pozarządowymi 
Organizacja spotkań przynajmniej raz w roku. 
Dnia 30.07.2014r. COP zorganizował Targi Organizacji Pozarządowych,  imprezę plenerową, 
gdzie czynny udział wzięło  6 organizacji pozarządowych (sprawozdanie z realizacji 
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programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi,  Zadanie z zakresu 
współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum 
Organizacji Pozarządowych pkt. 1). 
 
Standard 6. Szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu: 
roli i zasad funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego oraz roli i zasad funkcjonowania 
federacji organizacji pozarządowych 
 COP udzielił wsparcia doradczego dla 31 organizacji pozarządowych z terenu Powiatu 

Oleckiego, w tym dla 20 organizacji pozarządowych z terenu Gminy Olecko.  
 Zorganizowano następujące spotkania informacyjne: 

 12.11.2013r. założenia konkursu w ramach Działania 9.5 PO KL na oddolne inicjatywy 
edukacyjne – 5 organizacji 

 13.11.2013r. założenia konkursu w ramach Działania 9.5 PO KL na oddolne inicjatywy 
edukacyjne – 8 organizacji 

 11.03.2014 - Omówienie założeń konkursu "Obywatele dla demokracji"  
– 4 organizacje 

 18.12.2014 - Omówienie założeń konkursu ofert FIO 2015 – 4 organizacje 
 Organizację spotkań informacyjno szkoleniowych ujęto w sprawozdaniu z realizacji 

programu współpracy Gminy Olecko z ngo (zadanie z zakresu współpracy i działalności 
na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji 
Pozarządowych pkt. 1) oraz w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego COP dla 
Powiatu Oleckiego (część I, pkt.1). 

 W ramach projektu „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim” 
realizowano również wsparcie doradcze w punkcie konsultacyjnym na wszystkich etapach 
wdrażania standardów poprzez opracowywanie wzorcowych dokumentów 
przeprowadzanych procedur, dokonywanie oceny spełniania standardów, udział  
w spotkaniach grup roboczych wdrażających standardy współpracy międzysektorowej. 
Punkt konsultacyjny  działał od 15.11.2013r. do 30.06.2015r., wsparcia udzielało  
4 doradców, każdy po 30 godzin miesięcznie. 

 
Standard 7. Udostępnienie przez samorząd kanałów informacyjnych 
 Organizacje pozarządowe miały możliwość korzystania we współpracy i przy pomocy  

pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych z wszelkiego rodzaju sposobów 
przekazywania informacji wykorzystywanych przez Starostwo Powiatowe w Olecku.  

 Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku i w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” zamieszczano bieżące informacje.  

 Pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego  
w Olecku przekazywali organizacjom pozarządowym i podmiotom zrównanym drogą 
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elektroniczną informacje o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na 
działalność organizacji pozarządowych oraz na temat organizowanych szkoleń, 
warsztatów i konferencji.  

 Prowadzone działania udokumentowano zapisem w sprawozdaniu z realizacji programu 
współpracy powiatu (pozafinansowe formy wsparcia pkt. 1). 

 W rocznym programie współpracy Powiatu Oleckiego na 2015r. zawarto zapis dotyczący 
wzajemnego informowania się obydwu sektorów o planach, zamierzeniach i kierunkach 
działań realizowany poprzez prowadzenie na stronie starostwa i w BIP zakładki 
„organizacje pozarządowe”, zamieszczanie bieżących informacji, przekazywanie 
informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, tworzenie warunków do wzajemnego 
informowania się przez organizacje pozarządowe o prowadzonych działaniach (rozdz.  
4 Formy współpracy i sposób realizacji programu 1) tworzenie polityk publicznych  
pkt.2). 

 Urząd Miejski w Olecku na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” zamieszczał bieżące informacje  
o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji 
pozarządowych oraz na temat organizowanych szkoleń, warsztatów i konferencji.  

 Program współpracy na 2015r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi zawiera 
zapisy dotyczące wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  
i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków oraz o utrzymaniu poddomeny 
„organizacje pozarządowe” na miejskiej stronie internetowej gdzie zamieszczane są 
informacje związane z tym sektorem (§ 5 pkt. 1.1, pkt. 1.6).  

 
Standard 8. Powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 Zarząd Powiatu w Olecku  zgodnie z uchwałą nr 33/2015 z 21.04.2015 r., zaprosił 

organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z terenu Powiatu Oleckiego do udziału  
w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie określenia trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Olecku.  

 Celem konsultacji było zebranie opinii w związku w przygotowaniem uchwały Rady 
Powiatu w Olecku w w/w sprawie. Konsultacje prowadzono w terminie od 30 kwietnia 
2015r. do 22 maja 2015r. 

 Konsultacje były przeprowadzone zgodnie z zapisami uchwały nr XXXIX/239/2010 Rady 
Powiatu w Olecku z dnia 27.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. 

 Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku był dostępny na www.powiat.olecko.pl  
w zakładce „Aktualności/ Organizacje pozarządowe” i www.spolecko.bip.doc.pl  
w zakładce „Organizacje pozarządowe”. 
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 Projekt dokumentu z 21.04.2015r prezentuje tryb powoływania członków oraz organizację 
i tryb działania PRDPP, kartę zgłoszenia kandydata, formularz rekomendacji, 
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie jak również wzór karty  
do głosowania na kandydatów. 

 
Podsumowanie 

Określone  standardy współpracy w PŁASZCZYŹNIE 3: Infrastruktura współpracy, 
tworzenie warunków do społecznej aktywności, w OBSZARZE 2: Wspieranie procesów 
integracji sektora organizacji pozarządowych, w DZIAŁANIU: Integracja organizacji 
pozarządowych działających w poszczególnych branżach aktywności społecznej zostały 
wdrożone w Powiecie Oleckim oraz Gminie Olecko. 


