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Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze

Budowa społeczeństwa obywatelskiego to jeden z priorytetów zrównoważo-
nego rozwoju naszego miasta. Od wielu lat stosujemy zasady partycypacji. 
Organizacje pozarządowe uczestniczą w realizacji zadań publicznych m.in. 
w zakresie pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, kultury czy sportu. Od tego 
roku inicjatywy lokalne podejmowane są także w ramach budżetu obywatel-
skiego. Z satysfakcją uczestniczymy w wielu wydarzeniach, które są efektem 
pracy społeczników. Jestem przekonana, że stowarzyszenia, fundacje, kluby 
sportowe i Rady Dzielnic przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczno-
ści, a w konsekwencji rozwoju całego miasta. Dlatego podjęliśmy się realiza-
cji projektu „Współpraca – to się opłaca!”. Sformułowane wnioski będą pod-
stawą do wypracowania schematów jeszcze efektywniejszej współpracy.
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Ewa Weber
Sekretarz Miasta Zabrze

W naszym mieście funkcjonuje zespół ds. Roz-
woju Aktywności Lokalnej, którego zadaniem 
jest m.in. prowadzenie Centrum Organizacji Po-
zarządowych. W celu realizacji projektu „Współ-
praca – to się opłaca!” został powołany zespół 
ds. współpracy z NGO, w skład którego weszli 
zarówno przedstawiciele Urzędu Miejskiego 
w Zabrzu, jak i organizacji pozarządowych. 
Jego celem jest, wypracowanie wytycznych 
i założeń do procedur zgodnych z modelem 
współpracy. Zależy nam na polepszeniu jakości 

współdziałania poprzez wdrożenie modelu współpracy, opracowanie i wdro-
żenie e-narzędzia służącego do konsultacji oraz e-narzędzia do budowania 
partnerstw. Chcemy, aby dotychczasowe doświadczenia, zarówno strony sa-
morządowej jak i pozarządowej, przełożyły się na praktykę tworzącą dobry 
klimat dla rozwoju sektora pozarządowego.

Sonia Rzeczkowska
koordynator projektu, Stowarzyszenie Wspie-
rania Organizacji Pozarządowych MOST

W Zabrzu funkcjonuje blisko 300 organizacji 
pozarządowych, jednakże niewielki ich odse-
tek aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, 
czy też włącza się w organizację wydarzeń przy 
współpracy z Urzędem Miasta. Współpraca po-
między jednostką samorządu terytorialnego 
a zabrzańskimi organizacjami pozarządowymi 
sprowadza się do zaspokajania potrzeb finan-
sowych i lokalowych tych ostatnich. Organiza-
cje pozarządowe nie mają świadomości, że ich 

udział w konsultacjach społecznych jest istotny oraz przynieść może korzy-
ści dla lokalnej społeczności. Dlatego podjęliśmy współpracę w ramach re-
alizacji projektu, aby ożywić sektor pozarządowy i pokazać korzyści płynące 
z współdziałania z samorządem i budowania pozytywnych relacji z innymi 
organizacjami pozarządowymi.

Spis treści

I. Projekt „Współpraca – to się opłaca! ” 6

 O projekcie 6

 Do kogo jest kierowany 6

 Cele projektu 6

 Efekty 6

 Korzyści 7

 Podsumowanie 7

II. Opis procesu i narzędzia do przeprowadzenia konkursów 8

 Ogłoszenie konkursu 8

 Zasady uczestnictwa w konkursie 9

 Składanie wniosków 10

 Złożenie wniosku 14

 Rozstrzygnięcie 14

 Kryteria oceny 15

 Sprawozdanie 16

 Kontakt z administratorem 17



„Współpraca – to się opłaca!”
Podręcznik zasad organizacji konkursów w Mieście Zabrze 7

I. Projekt „Współpraca – to się opłaca! ”

O projekcie

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST we współpracy 
z Miastem Zabrze realizują dofinansowany projekt „Współpraca – to się opła-
ca! ”. Projekt ten realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie 
Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Podziałania 5.4.2 Rozwój 
dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet 
projektu wynosi 767 715,00 zł w tym 379 900,00 zł do wykorzystania przez 
Partnera – Miasto Zabrze.

Do kogo jest kierowany

Projekt skierowany jest do mieszkańców Zabrza, organizacji pozarządowych, 
grup nieformalnych oraz urzędników.

Cele projektu

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności współpracy między orga-
nizacjami pozarządowymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu poprzez wdrożenie 
modelu współpracy oraz opracowanie narzędzi informatycznych do prowa-
dzenia konsultacji, budowania partnerstw, wypełniania wniosków, ich oceny 
i sprawozdawczości.

Wśród celów szczegółowych projektu należy wymienić:
•	 Ułatwienie	udziału	osobom	z	NGO’s	w	konsultacjach	poprzez	wdrożenie	

systemu konsultacji;
•	 Uproszczenie	 form	współpracy	 finansowej	 dzięki	 opracowaniu	 narzędzi	
i	instrukcji	dostosowanych	do	NGO’s	i	JST;
•	 Wzrost	aktywności	organizacji	pozarządowych;
•	 Wzrost	wiedzy	z	zakresu	współpracy	finansowej	i	niefinansowej	oraz	kul-

tury współpracy.

Efekty

W ramach projektu stworzone zostaną tzw. narzędzia współpracy – narzędzi 
informatyczne do prowadzenia konsultacji, budowania partnerstw, wypeł-
niania wniosków, ich oceny i sprawozdawczości.
E-platformy przyczynią się do:
•	 przeprowadzania	konsultacji	w	sprawach	ważnych	dla	organizacji,
•	 budowania	partnerstw	na	rzecz	realizacji	wspólnych	zadań,
•	 efektywniejszego	ogłaszanie	otwartych	konkursów	ofert,	składania	wnio-

sków i przygotowywania sprawozdań,
•	 oceny	 jakości	współpracy.	Opracowane	rozwiązanie	poprawi	system	gro-

madzenia i przetwarzania informacji nt. działania stowarzyszeń i podej-
mowanych inicjatyw.

W projekcie udział biorą przedstawiciele Urzędu Miejskiego i stowarzyszeń 
oraz organizacji pozarządowych co sprawia, że wypracowane wnioski będą 
korzystne dla obu stron.

Oznacza to że:
•	 poprawi	się	efektywność	procedur	konkursowych,
•	 wzmocniony	zostanie	dialog,
•	 zwiększy	się	aktywność	społeczności	lokalnej.

Korzyści

Samorząd zyskuje dostęp do szerokiego grona zaangażowanych mieszkańców, 
których postawa nakierowana jest na dobro lokalnej społeczności. Z kolei orga-
nizacje pozarządowe wykonując działania statutowe mogą liczyć na wsparcie 
finansowei logistyczne, co wpłynie na efektywność realizowanych projektów.

Podsumowanie

Realizacja projektu „Współpraca – to się opłaca! ” przyczyni się do:
•	 umocowania	partnerstwa	pomiędzy	 samorządem	a	 organizacjami	poza-

rządowymi,
•	 wsparcia	stowarzyszeń,	klubów	sportowych,	grup	nieformalnych,
•	 zapewniania	efektywniejszej	realizacji	zadań	publicznych	poprzez	włącze-

nie organizacji,
•	 poprawy	jakości	życia	mieszkańców	Miasta	Zabrze.
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II. Opis procesu i narzędzia do przeprowadzenia

 konkursów

Ogłoszenie konkursu

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert w formie zarządze-
nia, mający na celu przyznanie dofinansowania zadań podmiotom upraw-
nionym, realizującym zadania zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o konkursie zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Zabrzu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz w e-narzędziu www.ngo.zabrze.pl.

Współpracę Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi reguluje Program 
Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie z późń. zm. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. Współpraca ta może mieć formę finansową i po-
zafinansową.

Sposób realizacji programu w zakresie pozafinansowej formy współpracy 
odbywa się poprzez Centrum Organizacji Pozarządowych z wykorzystaniem 
między innymi poniższych metod:

1. Informacyjnej poprzez m. in:
•	 prowadzenie	 serwisu	Mapa	Aktywności	 Lokalnej	 oraz	 e-narzędzi	 do-

starczonych w ramach projektu „Współpraca – to się opłaca! ”,
•	 informowanie	o	zadaniach	publicznych,	które	będą	realizowane	w	da-

nym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z bu-
dżetu Miasta Zabrze na ich realizację.

2. Organizacyjnej m.in. w zakresie:
•	 tworzenia	wspólnych	zespołów	o	charakterze	inicjatywnym	i	doradczym,
•	 podejmowanie	inicjatyw	integrujących	organizacje	wokół	zadań	ważnych 

dla lokalnego środowiska.

3. Szkoleniowej m.in. w zakresie:
•	 inicjowania	lub	współorganizowania	szkoleń	podnoszących	jakość	pra-

cy organizacji w sferze zadań publicznych,
•	 angażowania	organizacji	do	wymiany	doświadczeń	 i	prezentacji	osią-

gnięć.

Zlecanie Organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które mogą 
mieć formy:
a) powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji 

na finansowanie ich realizacji,
b) lub wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji 

na dofinansowanie ich realizacji.

Informacja na temat OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT znajduje się 
na stronie www.ngo.zabrze.pl. Należy wybrać opcję Lista Konkursów.

Zasady uczestnictwa w konkursie

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w ramach otwartego konkur-
su ogłoszonego przez Miasto Zabrze są:
•	 organizacje	pozarządowe,
•	 osoby	prawne	i	jednostki	organizacyjne	działające	na	podstawie	przepisów	

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
•	 stowarzyszenia	jednostek	samorządu	terytorialnego,
•	 spółdzielnie	socjalne,
•	 spółki	akcyjne	i	spółki	z	ograniczoną	odpowiedzialnością,
•	 kluby	 sportowe	 będące	 spółkami	 działającymi	 na	 podstawie	 przepisów	

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie 
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na re-
alizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału mię-
dzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
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Składanie wniosków

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty wraz z niezbęd-
nymi załącznikami w aplikacji www.ngo.zabrze.pl, a następnie dostarczenie 
systemowo wygenerowanego wydruku złożonego wniosku do określonego 
w ogłoszeniu konkursowym dnia w sekretariacie danego Wydziału Urzędu 
Miejskiego w Zabrzu.

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę złożenia wygenerowanego wydru-
ku złożonej oferty.

Przed złożeniem oferty dopuszcza się możliwość konsultacji oferty z pra-
cownikiem komórki organizacyjnej.

Prawidłowo wypełniony formularz oferty powinien być podpisany przez oso-
by upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Kra-
jowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzają-
cym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

Aby wypełnić formularz wniosku należy zalogować się na stronę 
www.ngo.zabrze.pl. Następnie z Listy ogłoszonych przez Miasto Zabrze kon-
kursów należy wybrać ten, do którego będzie składany wniosek (Rysunek 1)

Rysunek 1. Wybór konkursu ogłoszonego przez Miasto Zabrze

Po kliknięciu w tytuł konkursu otwiera się karta ogłoszonego konkursu, 
na której wybieramy opcję                                    (Rysunek 2). Następnie postę-
pujemy zgodnie z poniższą instrukcją.

Rysunek 2. Dodawanie wniosku

Pola oznaczone kolorem czerwonym w elektronicznym formularzu są pola-
mi niezbędnymi do wypełnienia. Należy postąpić zgodnie ze wskazówkami 
narzędzia „krok po kroku”. Na każdym etapie wypełniania wniosku możliwe 
jest wprowadzanie zmian.

Krok 1
Na tym etapie należy wybrać oferenta. Istnieje możliwość wyboru wypełnie-
nia wniosku jako podmiot pojedynczy lub grupa podmiotów.

Rysunek 3. Wybór oferenta

Krok 2
Kolejnym etapem jest wypełnienie podstawowych danych oferenta takich jak:
•	 numer	konta	bankowego,
•	 dane	osoby	upoważnionej	do	reprezentowania	podmiotu,
•	 wpisu	do	rejestru.

Dodaj wniosek
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Krok 3
Trzeci etap formularza to informacje dotyczące projektu:
•	 zakładane	cele	oraz	sposób	realizacji,
•	 miejsce,
•	 określenie	dat	(początek	i	zakończenie	realizacji).

Krok 4
Czwarty etap formularza zawiera informacje dodatkowe:
•	 uwagi,	które	mogą	mieć	znaczenie	przy	ocenie	kosztorysu,
•	 zasoby	kadrowe	przewidywane	do	wykorzystania	przy	realizacji	zadania,
•	 dotychczasowe	 doświadczenia	 w	 realizacji	 zadań	 podobnego	 rodzaju	

(ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z ad-
ministracją publiczną).

Krok 5
W piątym kroku podajemy informacje finansowe, u dołu formularza mamy 
możliwość dołączania plików w formatach (doc, docx, pdf, jpg, tiff, xls):
•	 koszty	dla	naszego	podmiotu,
•	 przewidywane	źródła	finansowania.

Rysunek 4. Dodawanie załączników

Do oferty należy dołączyć:
•	 kopię	aktualnego	odpisu	z	Krajowego	Rejestru	Sądowego,	innego	rejestru,	

ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta 
i umocowanie osób go reprezentujących.

 Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, nieza-
leżnie od tego, kiedy został wydany.

Krok 6
Na tym etapie wypełniania wniosku widzimy nasz formularz w całości. Na-
leży sprawdzić czy prawidłowo wypełniliśmy wszystkie pola i czy załączyli-
śmy wszystkie dokumenty.

Rysunek 5. Złożenie wniosku

Jeśli wszystkie pola wypełniliśmy prawidłowo narzędzie wróci do strony 
głównej przekazując informację o prawidłowo złożonym wniosku.

Rysunek 6. Potwierdzenie złożenia wniosku

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
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Złożenie wniosku

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty wraz z niezbęd-
nymi załącznikami w aplikacji www.ngo.zabrze.pl, a następnie dostarczenie 
systemowo wygenerowanego wydruku złożonego wniosku do określonego 
w ogłoszeniu konkursowym dnia w sekretariacie danego Wydziału Urzędu 
Miejskiego w Zabrzu.

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę złożenia wygenerowanego wydru-
ku złożonej oferty.

Przed złożeniem oferty dopuszcza się możliwość konsultacji oferty z pra-
cownikiem komórki organizacyjnej.

Prawidłowo wypełniony formularz oferty powinien być podpisany przez oso-
by upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Kra-
jowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzają-
cym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

Do oferty należy dołączyć:
•	 kopię	aktualnego	odpisu	z	Krajowego	Rejestru	Sądowego,	innego	rejestru,	

ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta 
i umocowanie osób go reprezentujących.
•	 Odpis	musi	być	zgodny	z	aktualnym	stanem	faktycznym	i	prawnym,	nieza-

leżnie od tego, kiedy został wydany.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

Rozstrzygnięcie

Oceny ofert dokonuje komisja konkursowa powołana w drodze Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Zabrze. Zasady działania komisji konkursowej określają 
przepisy Rocznego Programu Współpracy. Opiniowanie ofert przez komisję 
konkursową nastąpi w terminie do 45 dni od upływu terminu ich składania.

Kryteria oceny

Przy rozpatrywaniu ofert brane są pod uwagę kryteria:

Formalne
•terminowość	złożenia	oferty,
•	 zgodność	ID	złożonego	wydruku	oferty	z	ID	systemowym,
•	 prawidłowość	złożonej	oferty,
•	 podpisanie	oferty	przez	osobę/y	uprawnione	do	składania	oświadczeń	woli,
•	 dołączenie	do	oferty	odpisu	z	Krajowego	Rejestru	Sądowego,	innej	ewiden-

cji lub rejestru,
•	 załączniki	poświadczające	prawomocnie	złożone	oświadczenie	woli	w	imie-
niu	oferenta/ów,
•	 dołączenie	statutu	lub	oświadczenia	o	aktualności	poprzednio	złożonego	

statutu
•	 inne	załączniki.

Ocena merytoryczna
(skala 0–10 punktów)

Celowe:
•	 celowość	projektu,
•	 atrakcyjność	i	oryginalność,
•	 zasięg	i	miejsce	realizacji,
•	 spójność	z	celami	zadania,
•	 rzetelność	i	realność	harmonogramu	realizacji,
•	 możliwość	kontynuacji	zadania	po	zakończeniu	projektu,
•	 promowanie	projektu,
•	 wpływ	realizacji	zadania	na	wzbogacenie	oferty	miasta.

Finansowe
•	 zasadność	i	rzetelność	przedłożonego	kosztorysu,
•	 adekwatność	planowanych	kosztów	realizacji	projektu	do	zakresu	i	liczby	

osób objętych projektem,
•	 udział	środków	własnych	oraz	innych	źródeł	finansowania,
•	 odpłatny	i	nieodpłatny	udział	adresatów	zadania,
•	 ocena	kalkulacji	zadania	pod	kątem	celowości,	efektywności	i	oszczędności.

Organizacyjne
•	 możliwość	realizacji	zadania	przez	oferenta,
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•	 zasoby	kadrowe,	 odpowiednie	kwalifikacje	 i	uprawnienia	osób	 realizują-
cych zadanie,
•	 doświadczenie	oferenta	w	realizacji	zadań	o	podobnych	charakterze,
•	 świadczenia	wolontariuszy,	praca	społeczna	członków
•	 posiadane	zasoby	rzeczowe,	lokalowe,	sprzętowe.

Społeczne
•	 dostępność	realizowanego	przedsięwzięcia	dla	mieszkańców,
•	 zapotrzebowanie	społeczne,
•	 udział	partnerów,
•	 współpraca	z	innymi	podmiotami	i	organizacjami,
•	 krąg	odbiorców	lub	uczestników	zadania,
•	 dotychczasowa	współpraca	miasta	z	oferentem.

Inne/dodatkowe
•	 wynikające	ze	specyfiki	konkursu	bądź	wymagań	zawartych	w	ogłoszeniu	

konkursu.

Sprawozdanie
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczę-
cia realizacji zadania.

Po zakończeniu zadania zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego 
zadania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra właści-
wego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Spis rysunków
Rysunek 1. Wybór konkursu ogłoszonego przez Miasto Zabrze 10

Rysunek 2. Dodawanie wniosku 11

Rysunek 3. Wybór oferenta 11

Rysunek 4. Dodawanie załączników 12

Rysunek 5. Złożenie wniosku 13

Rysunek 6. Potwierdzenie złożenia wniosku 13

Kontakt z administratorem

Kontakt z administratorem aplikacji www.ngo.zabrze.pl odbywa się drogą 
elektroniczną poprzez:
•	 formularz	zgłoszeniowy	na	stronie	http://www.ngo.zabrze.pl/kontakt
•	 facebook	https://www.facebook.com/copzabrze

Wydział Kontaktów Społecznych,
ul. prof. Zbigniewa Religi 1,
pok. 51, 41-800 Zabrze,
tel.: 273 97 46 48,
e-mail: sekretariat_wks@um.zabrze.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Korzystanie z archiwum i newslettera
Chętni	mogą	zapisać	się	do	newsletter’a	–	na	wskazany	adres	administrato-
rzy wysyłają bieżące informacje, nowości i informacje o programie

Podmioty mają dostęp do archiwum konkursów i partnerstw – znajdą tam 
informacje o konkursach z poprzednich edycji a także listę partnerstw jakie 
były zawierane były w celu realizacji zadań publicznych dla Miasta Zabrze.



„Współpraca – to się opłaca!”
Podręcznik zasad organizacji konkursów w Mieście Zabrze

Podręcznik zasad organizacji konkursów został opracowany w ramach dofi-
nansowanego projektu pn. „Współpraca – to się opłaca! ” realizowanego w ra-
mach Priorytetu V Dobre Rządzenie Działania 5.4 Rozwój potencjału trze-
ciego sektora Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest przez Stowarzysze-
niem Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” (Lider) we współpra-
cy z Miastem Zabrze (Partner). Budżet projektu wynosi 767 715,00 zł w tym 
374 900,00 zł do wykorzystania przez Partnera (Miasto Zabrze).

W celu prawidłowej realizacji projektu pn. „Współpraca – to się opłaca! ” zo-
stała powołana Grupa Sterująca w składzie:
ze strony Lidera Projektu – Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych „MOST”
Andrzej Michalik – Członek Zarządu Stowarzyszenia,
Sonia Rzeczkowska – Członek Zarządu Stowarzyszenia,
ze strony Partnera Projektu – Miasto Zabrze
Ewa Weber – Sekretarz Miasta,
Agnieszka Markiewka-Grzeżółkowska – Asystent koordynatora projektu 
ze strony Partnera.

Notatki



KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Publikacja bezpłatna 

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja


