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Wprowadzenie 

Podjęta w 2017 r. przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez 

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” z Janowa Lubelskiego, inicjatywa 

projektowa była przedsięwzięciem zmierzającym do włączenia sektora organizacji 

pozarządowych we współpracę z instytucjami przygotowującymi Ocenę Zasobów Pomocy 

Społecznej (dalej skrót: OZPS). Planowany zakres tej współpracy przewidywał takie obszary 

OZPS, jak: opracowywanie diagnozy lokalnej sytuacji społecznej, dostarczanie dodatkowych 

informacji i danych oraz formułowanie wniosków, i rekomendacji.  

Zamierzenia projektowe podzielone zostały na dwa zasadnicze etapy, a mianowicie: 

a) etap edukacyjny – którego celem było dostarczenie przedstawicielom organizacji 

pozarządowych podstawowej wiedzy na temat istoty i sensu sporządzania OZPS oraz 

narzędzi jej sporządzania, w tym szczególnie układu strukturalnego formularza OZPS, 

korelacji instytucjonalnych w procesie OZPS, oraz sposobów walidacji i przekazu 

sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej(CAS) do regionalnych ośrodków 

polityki społecznej, 

b) etap konsultacji i animacji współpracy przy OZPS– którego celem było uzyskanie 

obustronnych opinii, czyli opinii jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 

szczebla gminy i powiatu a także opinii organizacji pozarządowych co do: 

- zakresów tematycznych formularza OZPS w ewentualnej współpracy,  

- warunków jakie powinny zostać spełnione dla jej zainicjowania współpracy, przy 

formularzu OZPS, 

- warunków, jakie powinny zostać zagwarantowane przy ewentualnym współudziale 

organizacji pozarządowych, w wypełnianiu komórek formularza OZPS. 

Zamierzone działania w w/w etapach projektu miały na celu zwrócenie uwagi na 

możliwość zwiększenia wpływu lokalnych społeczności oraz ich organizacji na kształt 

działań w lokalnej polityce społecznej, a także na ewentualność wykorzystania potencjału 

organizacyjno-technicznego tych organizacji, w procesie przygotowywania formularza OZPS. 

Postanowiono, że wsparcie edukacyjne zostanie skierowane do około 50 osób, 

reprezentujących 20 organizacji pozarządowych z obszaru Województwa Lubelskiego, 

natomiast po tym etapie zaplanowano przeprowadzenie tzw. testu obywatelskiej animacji 

OZPS, polegającego na konsultacjach z obiema stronami przyszłej współpracy, a także 

przedyskutowaniu i namówieniu do zawarcia „umów współpracy”. Końcowy rezultat 
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o charakterze twardego wskaźnika zakładał uzyskanie 4 porozumień o współpracy 

na szczeblu gminy oraz 1 porozumienia na szczeblu powiatu.  

Zespół projektowy uznał, że cele projektowe wpisują się 

w szerszą koncepcję realizowania lokalnej polityki 

społecznej, polegającej na współudziale obywateli, 

a w zasadzie tworzonych przez nich organizacji 

pozarządowych na zarządzanie lokalnymi zasobami, 

wpływanie na plany i wybory zadań społecznych 

i wspólne zarządzanie środkami finansowymi. 

Realizacja takiego kierunku polityki społecznej, oznacza 

konieczność budowania partnerstw dla efektywniejszego wykorzystywania lokalnych 

zasobów. Jednak, aby taki styl uprawiania lokalnej polityki społecznej był owocny, trzeba 

dysponować wiedzą o dostępności zasobów wszystkich organizacji i instytucji, należy 

wzajemnie wymieniać się informacjami  najpilniejszych potrzebach oraz o rejestrowanych 

problemach oraz wspólnie dyskutować o planach. 

Stąd też, uznano, że sporządzana co roku ocena zasobów pomocy społecznej jest 

właściwym obszarem do nawiązania szerszej współpracy pomiędzy jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej a organizacjami pozarządowymi i będzie dobrym 

przykładem realizacji wspomnianego kierunku uprawiania polityki społecznej, zwanego 

w naukowej literaturze GOVERNENCE. 

Niniejszy raport prezentuje informacje o efektach przeprowadzonych działań w obu 

obszarach, a także na końcu specyfikuje najważniejsze postulaty i wnioski, które adresowane 

są do instytucji decydujących o kształcie OZPS, czyli odpowiedzialnych za zakres formularza 

OZPS, za techniki gromadzenia danych i informacji, za prezentowanie końcowych raportów 

OZPS radom gmin i powiatów, a także sejmikom województw. Ponadto, w ramach podjętej 

próby konsultacyjnej oraz namawiającej do zawarcia stosownych umów o współpracy przy 

OZPS, sformułowano kilka postulatów natury legislacyjnej, zdając sobie sprawę 

z niedoskonałości redakcyjnej tych propozycji. Tym niemniej, uznano, że byłoby wskazanym 

przynajmniej poświęcić im kilka chwil uwagi dla wzmocnienia rangi samej oceny zasobów 

pomocy społecznej, jako wspólnego zadania wykraczającego sensu stricte zagadnienia 

pomocy społecznej. 

 

Szersze spojrzenie 
na cel projektu – 
korelacja z 
koncepcją polityki 
społecznej zwaną 

„Governance” 
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I. Prezentacja rezultatów etapu edukacyjnego projektu 

Zespół projektowy przed przystąpieniem do etapu edukacyjnego przygotował dla 

uczestników zajęć warsztatowych bogaty materiał informacyjny, w skład którego wchodziły 

następujące pozycje: 

1. Podręcznik edukacyjno-informacyjny pt.: VADEMECUM DLA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH O OZPS”, 

2. Zbiór prezentacji audiowizualnych składających się z następujących części: 

1) Część Pierwsza – zawierająca tezy tematyczne w zakresie: (a) cel i istota OZPS, 

(b) formularz OZPS – konstrukcja i treści merytoryczne, oraz (c) wybrane aspekty 

interpretacji i prezentacji danych OZPS. 

Rys. 1 Strony tytułowe prezentacji szkoleniowych Część Pierwsza 

Cel i istota 

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”

Janów Lubelski, 2017 r.

 

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS,

Janów Lubelski, 2017

 

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS,

Janów Lubelski, 2017

 

Źródło: materiały własne Zespołu  Projektowego 

2) Część Druga – zawierająca tezy tematyczne w zakresie: (a) propozycji obszarów 

OZPS do współpracy, oraz (b) sugestie i wskazówki dla organizacji 

pozarządowych inicjujące taką współpracę. 

Rys. 2 Strony tytułowe prezentacji szkoleniowych Część Druga 

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS,

Janów Lubelski, 2017

 

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS,

Janów Lubelski, 2017

 

Źródło: materiały własne Zespołu  Projektowego 
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Ponadto, materiały edukacyjne zostały wzbogacone najbardziej aktualnymi 

informacjami, dotyczącymi wzorca formularza OZPS na edycję sprawozdawczą 2017/2018. 

To działanie było o tyle istotne, bowiem w ostatniej edycji sprawozdawczej OZPS, wystąpiły 

problemy z umieszczaniem informacji, dotyczących wypłacanych świadczeń 

wychowawczych w ramach programu „500 Plus” 

W wyniku przeprowadzonego cyklu 

warsztatów szkoleniowych, podczas 

których zbierano opinię od uczestników 

zajęć edukacyjnych na temat przydatności 

przekazywanej wiedzy o OZPS został 

zarejestrowany przez Zespół Projektowy następujący katalog rezultatów: 

Rezultat nr 1: Pierwsze zetknięcie się z tematyką OZPS oraz techniką jej sporządzania  

Prawie 80% uczestników zajęć warsztatowych, reprezentujących organizacje 

pozarządowe po raz pierwszy uzyskało informację o zadaniu ustawowym wpisanym w art.16a 

ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pozostała grupa osób, uczestniczących 

w zajęciach edukacyjnych, poprzez fakt wykonywania pracy zawodowej w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej (członkostwo w organizacji – dodatkowa aktywność 

społeczna), miała okazję wcześniejszego zetknięcia się z OZPS, przy czym bez 

szczegółowych informacji o zakresie tematycznym, technice sporządzania 

oraz obowiązujących procedurach. 

Uczestnicy warsztatów szkoleniowych podkreślili w swoich opiniach, że nie posiadali 

do tej pory wiedzy, iż OZPS traktowane jest jako rodzaj badania, pozwalającego uzyskać 

odpowiedź na przykładowe pytania: co jest badane – jakie obszary działalności lokalnej 

polityki społecznej? w jaki sposób gromadzone są dane? oraz w co może być końcowym 

efektem takiej pracy, czyli że są formułowane wnioski i rekomendacje dla lokalnych władz1.  

                                                           
1
Art. 16a. ustawy o pomocy społecznej: „1. Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę 

zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.2. Zasoby, 

o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady 

finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.3. Ocena, o której 

mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich 

rozkład ilościowy.4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 

kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej 

jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą 

do planowania budżetu na rok następny.” 

 

Katalog rezultatów etapu 
edukacyjnego wg opinii 
uczestników warsztatów 
szkoleniowych  
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Ważnym elementem pierwszego rezultatu, było zwrócenie uwagi uczestnikom cyklu 

edukacyjnego, że OZPS to:  

(a) badanie o charakterze ewaluacji ex ante, bowiem cała praca nad OZPS wykonywana 

jest przed przystąpieniem do wdrożenia wnioskowanych interwencji i dostarcza 

wiedzy na temat tego, czy istnieje potrzeba zastosowania nowych rozwiązań, 

(b) badanie o charakterze diagnostycznym, bowiem w trakcie wykonywania OZPS 

identyfikowany jest wybrany fragment życia społecznego, następnie oceniany jest 

jego stan, co pozwala uznać dane zjawisko za faktyczny lub potencjalny problem 

społeczny”.  

Rezultat nr 2: Uznanie OZPS jako narzędzia zarządzania lokalnymi zasobami w obszarze 

szerszym niż pomoc społeczna 

  

 Praktycznie wszyscy uczestnicy zajęć szkoleniowych wyrazili opinię, że OZPS 

poprzez swoje narzędzia (formularz) służy lokalnemu zarządzaniu obszarem szerszym niż 

problematyka pomocy społecznej. Istotnym elementem wyrażanej opinii jest także uznanie, 

że OZPS służyć może planowaniu wydatków, prezentowaniu rekomendacji wyrównujących 

szanse rozwojowe a także wzmacnianiu lokalnej infrastruktury instytucjonalnej (zasobów 

rozumianych jako placówki pomocy i wsparcia, nowe podmioty, nowe miejsca pracy, etc.). 

Rezultat nr 3: Poznanie kalendarza prac nad OZPS  

  

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych do tej pory nie znali kalendarza przebiegu 

prac nad OZPS oraz  nie znali najważniejszych „aktorów”.  Szkolenia pozwoliły na zwrócenie 

uwagi, że OZPS to pewien obowiązek systematycznej pracy nad przesyłem informacji, 

co wynika z terminów ustawowych
2
. Jednocześnie przedstawiciele organizacji 

pozarządowych zostali wyposażeni w wiedzę, że jednostki organizacyjne pomocy społecznej 

utożsamiane są w procesie OZPS jako koordynatorzy całego zadania na obszarze danego 

samorządu terytorialnego. Ten rezultat cyklu edukacyjnego uznano za bardzo ważny 

w kontekście inicjowania przyszłej współpracy pomiędzy III sektorem a jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej (OPS, PCPR, ROPS) przy sporządzaniu OZPS. 

                                                           
2
 Zgodnie z art. 16a ust.4 ustawy o pomocy społecznej kalendarz corocznej oceny  przewiduje dwa ustawowe 

terminy przedkładania OZPS wraz z rekomendacjami: 

 do dnia 30 kwietnia radom gmin i radom powiatu, 

 do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa.  
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Rezultat nr 4: Poznanie schematu sieci połączeń w systemie CAS (SAC) umożliwiającego 

prace nad OZPS – dotychczas mało znany temat dla organizacji pozarządowych 

  

 Uczestnicy cyklu edukacyjnego, poznali schemat połączeń informatycznych 

stosowanych w pracach nad OZPS, co w znaczny sposób pozwoliło zrozumieć 

przedstawicielom organizacji pozarządowej, potrzebę nawiązywania współpracy 

instytucjonalnej. 

Rys.3 Schemat połączeń informatycznych przy OZPS   

MPiPS

Kraj

ROPS

Województwo

PMOPS

Powiat

PCPR MGOPS PMOPS

Gmina

GOPS

SAC

Organizacje

pozarządowe

Inne

Fundacje

Źródło: na podstawie opracowania Instytutu Rozwoju Służb Społecznych pn.: Ocena zasobów pomocy 

społecznej – analiza możliwości wdrożenia narzędzia realizującego ocenę zasobów pomocy społecznej 

w gminach i powiatach, Warszawa 2012 r. 

 

 Praktycznie 100% uczestników szkoleń uznało, że pozyskanie informacji o technice 

przekazu informacji z OZPS, jest dobrą podstawą do ewentualnego doprowadzenia do 

współudziału różnych instytucji i podmiotów, przy ostatecznym opracowywaniu dokumentów 

oceny zasobów pomocy społecznej.  
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Rezultat nr 5: Poznanie schematu formularza OZPS – obszarów tematycznych oraz ich 

interpretacji 

 

Większość uczestników cyklu edukacyjnego, praktycznie pond 90% nie miało do 

chwili warsztatów edukacyjnych okazji poznać wzorca formularza OZPS, jego wewnętrznej 

struktury i zawartości merytorycznych. Organizacje pozarządowe  uznały, że ważną cechą 

formularza OZPS, jest jego jednolitość struktury wewnętrznej zarówno na poziomie gminy 

jak i powiatu. 

Rys.4 Struktura formularza OZPS umieszczonego w systemie CAS  

 

 

Źródło: na podstawie opracowania Instytutu Rozwoju Służb Społecznych pn.: Ocena zasobów pomocy 

społecznej – analiza możliwości wdrożenia narzędzia realizującego ocenę zasobów pomocy społecznej 

w gminach i powiatach, Warszawa 2012 r. 

 

Rezultat nr 6: Poznanie schematu zasilania formularza OZPS – dane z różnych aplikacji 

dziedzinowych 

 

Uczestnicy cyklu edukacyjnego poznali system zasilania formularza OZPS uznając, 

że zastosowana konfiguracja różnych „branżowych” źródeł danych, a także możliwość 

wyprzedzającego zasilania komórek formularza w dane statystyczne, jest rzeczywistym 

ułatwieniem pracy nad OZPS, a także argumentem za nawiązaniem współpracy 

instytucjonalnej, w ramach której III sektor może ewentualnie pozyskiwać wiele informacji 

dla własnych przedsięwzięć aktywizacyjnych. 
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Rys.5 Źródła zasilania formularza OZPS w systemie CAS 

 

Źródło: opracowanie własne  Zespołu Projektowego 
 

Rezultat nr 7: Poznanie obszarów tematycznych OZPS mogących być polem do współpracy 

z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej  

 

Uczestnicy cyklu szkoleniowego uzyskali wiedzę o obszarach tematycznych OZPS, 

a dokładnie formularza OZPS, które mogą być polem do współpracy. Za obszary ważne 

z punktu widzenia współpracy uznano: 

Obszar tematyczny  

Formularza OZPS 

Powód uznania do współpracy 

Rozdział OZPS: Wprowadzenie (Sekcja 

Opisowa) 

1. Możliwość umieszczania informacji o działalności 

organizacji pozarządowej, 

2. Możliwość opisu partnerskiej współpracy na rzecz 

mieszkańców danego terytorium zamieszkiwania 

Rozdział OZPS: Dane o sytuacji 

demograficznej i społecznej  

1. Możliwość pozyskiwania danych przez organizację 

pozarządową. 

Rozdział OZPS: Dane o korzystających 

z pomocy i wsparcia  

1. Możliwość korzystania z danych przez organizację 

pozarządową, 

2. Dostarczanie informacji i danych o osobach objętych 

wsparciem i pomocą ze strony organizacji pozarządowej 

Rozdział OZPS: Zadania 

OPS/PCPR/MOPR  

1. Uzupełniające dostarczanie danych celem skoordynowania 

liczby placówek pomocy i wsparcia, liczby udzielonych 

świadczeń, i wielkości ponoszonych kosztów. 
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Rozdział: Zasoby instytucjonalne 

pomocy i wsparcia 

1. Uzupełniające dostarczanie danych i informacji  

o zasobie instytucjonalnym (placówki, podmioty ES) 

prowadzonym przez organizacje pozarządowe. 

Rozdział: Środki finansowe na wydatki 

w pomocy społecznej i innych obszarach 

polityki społecznej w budżecie jednostki 

samorządu terytorialnego 

1. Możliwość zapoznania się organizacji pozarządowej z 

planami finansowymi, będącymi podstawą do inicjowania 

działań. 

Rozdział: Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi – zadania zlecone w 

obszarze pomocy i wsparcia 

1. Możliwość prezentacji efektów działań organizacji 

pozarządowych, 

2. Możliwość skoordynowania planów działania, celem nie 

powielania wsparcia. 

Rozdział: Wskaźniki  
1. Możliwość zapoznania się organizacji pozarządowej z 

tendencjami rozwojowymi danych zjawisk społecznych. 

Rozdział: Wnioski i rekomendacje 
1. Możliwość zgłoszenia własnych wniosków i rekomendacji 

ze strony organizacji pozarządowej 

Podsumowanie 

Zebrane od uczestników cyklu edukacyjnego opinie na temat celowości przekazu 

informacyjnego na temat OZPS, jako ustawowego zadania wynikającego z przepisów ustawy 

o pomocy społecznej wskazują jednoznacznie na potrzebę: 

 po pierwsze – kontynuowania tego typu przedsięwzięć kierowanych do organizacji 

pozarządowych z uwagi na fakt pominięcia udziału III sektora przy wprowadzaniu 

tego zadania w praktykę polityki społecznej w regionach i kraju, szczególnie na etapie 

edukacji, i przekazu wiedzy na temat technik, i procedur sporządzania OZPS, 

 po drugie – rozszerzenia możliwości obligatoryjnego wprowadzenia zasady 

współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami 

pozarządowymi, celem ujmowania szeregu informacji i danych, dotyczących ich 

działalności na polu wsparcia, i pomocy członkom lokalnych społeczności, a także 

celem wyeliminowania przypadków pomijania potencjału organizacji pozarządowych 

w ocenie zasobów pomocy społecznej (szczególnie w obszarze placówek, liczby 

korzystających ze wsparcia etc.), 

 po trzecie – rozważenia możliwości technicznego udostępnienia części formularza 

OZPS w systemie CAS do dyspozycji organizacjom pozarządowym celem 

opracowywania tabel i opisów odnoszących się do działalności pożytku publicznego, 

przynajmniej w obszarach pomocy społecznej, reintegracji społecznej i zawodowej 

czy integracji społecznej. 
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II. Prezentacja rezultatów etapu konsultacyjnego projektu 

Drugi etap projektu polegał na przeprowadzeniu konsultacji zarówno w środowisku 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak i jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej szczebla gminy i powiatu. Celem tych konsultacji było: 

1) rozpoznanie intencji organizacji pozarządowych do nawiązywania współpracy przy 

opracowywaniu OZPS, a także gotowości bezpośredniego udziału w pracach nad 

wypełnianiem formularza OZPS, 

2) rozpoznanie stanowiska ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów 

pomocy rodzinie co do możliwości włączenia organizacji pozarządowych w proces 

opracowywania OZPS. 

Planowane konsultacje miały charakter spotkań, przy czym istotna sprawą było 

włączenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie do udziału w tych 

konsultacjach, jako obserwatora, a także końcowego realizatora zadania ustawowego (ROPS 

przygotowuje corocznie raport z OZPS). 

Scenariusz konsultacji obejmował dla obu grup ten sam zakres tematyczny, bowiem 

miało to pozwolić w późniejszym etapie projektu, na dokonanie analizy porównawczej 

wyników. 

 

Pytanie 

konsultacyjne 

Przedmiot konsultacji 

– zakres tematyczny 

Nr 1 Co może być Państwa zadaniem przedmiotem współpracy w OZPS? 

Nr 2 

Do kogo powinna należeć inicjatywa nawiązania współpracy przy OZPS, 

czyli czy organizacja pozarządowa powinna skierować się do jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej, czy jednostka ta powinna zaprosić 

organizację pozarządową do współpracy? 

Nr 3 

Gdyby nastąpiło zbliżenie stanowisk obu stron to: 

1) opowiedzielibyście się Państwo za utworzeniem roboczego, 

wspólnego zespołu analitycznego na terenie gminy/powiatu, 

2) wolelibyście Państwo zachować indywidualny tryb pracy nad 

formularzem OZPS, przy włączaniu opracowanych przez Partnera 

części do końcowej wersji formularza? 
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Nr 4 
Czy widzicie Państwo możliwość wspólnego opracowywania rekomendacji 

i wniosków OZPS? 

Nr 5 
W jaki sposób powinno następować udostępnianie danych i informacji  

z OZPS dla organizacji pozarządowych? 

Nr 6 

Czy dostrzegacie Państwo potrzebę włączenia organizacji pozarządowych 

w posiedzeniach Rad Gmin/Rad Powiatów, na których omawiane są wyniki 

OZPS? 

Nr 7 

Czy jesteście Państwo ze ewentualnym wprowadzeniem do systemu CAS 

mechanizmów umożliwiających udostępnianie części formularza OZPS 

organizacjom celem wprowadzenia danych i informacji? 

 

Analiza uzyskanych wyników konsultacyjnych została zaprezentowana w poniższym 

zestawieniu, przy zastosowaniu jednolitego kryterium porównawczego, tj. pytania 

konsultacyjnego. Zespół projektowy uznał, że ten sposób prezentacji ułatwia uzyskanie 

odpowiedzi o jednomyślności poglądów bądź wskaże na różnice stanowisk, a także pozwoli 

na ewentualne uchwycenie propozycji. 
 

 

 

Pytanie konsultacyjne:  

Co może być Państwa zadaniem przedmiotem współpracy w OZPS? 

Grupa Organizacji Pozarządowych  

z Województwa Lubelskiego 

Grupa Jednostek Organizacyjnych Pomocy 

Społecznej z Województwa Lubelskiego 

Wskazania: 

Dostarczanie dodatkowych 

danych i informacji  
80% konsultantów 

Uzupełniające 

wspomaganie danymi i 

informacjami zbieranymi 

z własnych źródeł 

zasilania  

100%  konsultantów 

Opracowywanie części 

formularza OZPS zwanej 

„Wprowadzeniem”  
100% konsultantów  

Współpraca przy 

opracowywaniu części 

opisowych, tzw. sekcje 

opisowe formularza 

OZPS 

70% konsultantów 
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Dostarczanie wniosków i 

rekomendacji do OZPS – 

100% konsulatów 

100% konsultantów 

Udzielanie podpowiedzi w 

zakresie wniosków i 

rekomendacji, przy 

warunku decydowania o ich 

umieszczeniu 

80% konsultantów 

Prezentowanie raportów 

końcowych OZPS na 

posiedzeniach Rad Pożytku 

Publicznego szczebla gminy 

i powiatu –  

 30% konsultantów x x 

Podsumowanie: 

Zbieżność stanowisk uzyskano w następującym przedmiocie współpracy przy OZPS: 

1) uzupełniające dostarczanie danych i informacji, szczególnie dla komórek 

formularza OZPS, które są zasilane wg własnych źródeł informacyjnych, 

2) uzupełniające dostarczanie informacji dla opracowywania opisów w poszczególnych 

rozdziałach formularza OZPS, szczególnie tzw. sekcji opisowych, 

3) dostarczanie propozycji wniosków i rekomendacji, szczególnie w obszarach 

w których funkcjonują organizacje pozarządowe, przy warunku ostatecznej decyzji 

Jednostki Organizacyjnej Pomocy Społecznej co do umieszczenia ich w końcowej 

wersji. 

 

Pytanie konsultacyjne:  

Do kogo powinna należeć inicjatywa nawiązania współpracy przy OZPS, czyli czy organizacja pozarządowa 

powinna skierować się do jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, czy jednostka ta powinna zaprosić 

organizację pozarządową do współpracy? 

Grupa Organizacji Pozarządowych  

z Województwa Lubelskiego 

Grupa Jednostek Organizacyjnych Pomocy 

Społecznej z Województwa Lubelskiego 

Wskazania: 

Do organizacji 

pozarządowej   
60% konsultantów Do organizacji 

pozarządowej   

80%  konsultantów 

Do ośrodka pomocy 

społecznej lub powiatowego 

centrum pomocy rodzinie  
40% konsultantów  

Do ośrodka pomocy 

społecznej lub 

powiatowego centrum 

pomocy rodzinie 

20% konsultantów 
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Podsumowanie: 

Zdecydowana większość konsultantów reprezentujących obie grupy wskazała, że 

inicjatywa nawiązania współpracy przy opracowywaniu OZPS, zarówno w zakresie 

uzupełniającego dostarczania danych i informacji a także formułowania wniosków 

i rekomendacji powinna należeć do organizacji pozarządowych. Ten pogląd poparty został 

zmiennością sytuacji na tzw. rynku działania tych podmiotów, np. prowadzenia przez nie 

różnego typu placówek. 

Pytanie konsultacyjne:  

Gdyby nastąpiło zbliżenie stanowisk obu stron to: 

1) opowiedzielibyście się Państwo za utworzeniem roboczego, wspólnego zespołu analitycznego na 

terenie gminy/powiatu, 

2) wolelibyście Państwo zachować indywidualny tryb pracy nad formularzem OZPS, przy włączaniu 

opracowanych przez Partnera części do końcowej wersji formularza? 

Grupa Organizacji Pozarządowych  

z Województwa Lubelskiego 

Grupa Jednostek Organizacyjnych Pomocy 

Społecznej z Województwa Lubelskiego 

Wskazania: 

Za „roboczym zespołem 

analitycznym” 
80% konsultantów 

Za „roboczym zespołem 

analitycznym” 
5 %  konsultantów 

Za „indywidualnym trybem 

pracy” 
20% konsultantów  

Za „indywidualnym 

trybem pracy” 
95% konsultantów 

 

Podsumowanie: 

W przypadku konsultowania tej kwestii uzyskano odmienność poglądów. Jest to 

argumentowane następująco: 

1) członkowie organizacji pozarządowych chcą mieć wpływ na kierunki prowadzenia 

polityki społecznej w lokalnym środowisku, mimo dysponowania często znikomym 

stopniem wiedzy na temat techniki sporządzania OZPS, funkcjonowania narzędzi 

informatycznych oraz obowiązujących procedur, 

2) przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 

rodzinie kierują się regułami odpowiedzialności za prezentowane dane i informacje 

a także terminowością wykonywania zadań, co stoi nieco w sprzeczności przy 

przyjęciu wspólnego procedowania. 
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Pytanie konsultacyjne:  

Czy widzicie Państwo możliwość wspólnego opracowywania rekomendacji i wniosków OZPS? 

Grupa Organizacji Pozarządowych  

z Województwa Lubelskiego 

Grupa Jednostek Organizacyjnych Pomocy 

Społecznej z Województwa Lubelskiego 

Wskazania: 

Tak, bez wstępnych 

warunków 
60% konsultantów  

Tak, bez wstępnych 

warunków 
100% konsultantów 

Tak, pod warunkiem 

dysponowania danymi i 

informacjami z 

przygotowywanego OZPS 

20% konsultantów 

Tak, pod warunkiem 

dysponowania danymi i 

informacjami z 

przygotowywanego OZPS 

x 

Nie, z uwagi na brak 

gwarancji ich uznania 
20% konsultantów  

Nie, z uwagi na brak 

gwarancji ich uznania 
x 

Podsumowanie: 

W przypadku ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy 

społecznej można przyjąć pełną akceptację na udział organizacji pozarządowych w fazie 

opracowywania wniosków i konsultacji. Inaczej prezentuje się stanowisko organizacji 

pozarządowych, argumentowane najczęściej nienajlepszymi dotychczasowymi 

doświadczeniami oraz brakiem gwarancji prezentowania w niezmienionej formie propozycji 

III sektora. 

 

Pytanie konsultacyjne:  

W jaki sposób powinno następować udostępnianie danych i informacji z OZPS dla organizacji 

pozarządowych? 

Grupa Organizacji Pozarządowych  

z Województwa Lubelskiego 

Grupa Jednostek Organizacyjnych Pomocy 

Społecznej z Województwa Lubelskiego 

Wskazania: 

Poprzez bezpośrednie 

kontakty organizacji 

pozarządowej z wykonawcą 

OZPS 

60% konsultantów  Poprzez wykorzystywanie 

stron internetowych – np. 

powszechny dostęp do 

informacji publicznej  

100% konsultantów 

Poprzez dostarczanie 

raportu końcowego z OZPS  

20% konsultantów  x 
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Podsumowanie: 

Realizatorzy ustawowego zadania art.16a ustawy o pomocy społecznej uznali, 

że wystarczającym sposobem na zapoznanie się z danymi i informacjami OZPS jest 

zamieszczanie raportów końcowych na stronach jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, urzędów administracji samorządowej oraz w Internecie. Z kolei, organizacje 

pozarządowe opowiadają się za bezpośrednimi kontaktami w celu udostępniania danych 

i informacji z OZPS, co wynika prawdopodobnie z faktu poznania szczegółów formularza, 

technik jego sporządzania i szerokiego zakresu danych umieszczanych w nim. 

 

Pytanie konsultacyjne:  

Czy dostrzegacie Państwo potrzebę włączenia organizacji pozarządowych w posiedzeniach Rad Gmin/Rad 

Powiatów, na których omawiane są wyniki  OZPS? 

Grupa Organizacji Pozarządowych  

z Województwa Lubelskiego 

Grupa Jednostek Organizacyjnych Pomocy 

Społecznej z Województwa Lubelskiego 

Wskazania: 

Tak,  90% konsultantów  Tak 30% konsultantów 

Nie 10% konsultantów Nie 70% 

 

Podsumowanie: 

Rozbieżność stanowisk jest zrozumiała, bowiem przedstawiciele III sektora chcą 

uczestniczyć we wszystkich gremiach decyzyjnych (transparentność) natomiast 

przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego uważają, że organizacje pozarządowe 

dysponują własnymi strukturami organizacyjnymi, na których ta problematyka może być 

przedmiotem dyskusji oraz wypracowywania rekomendacji. Ponadto, w opinii wielu 

przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wykorzystywane są specjalne 

posiedzenia rad gmin czy powiatów poświęcone problematyce rozwoju i funkcjonowania 

sektora działalności pożytku publicznego. 

Zwrócono także uwagę, że wielu reprezentantów organizacji pozarządowych jest 

członkami rad gmin czy powiatu, więc nie zachodzi potrzeba specjalnego traktowania tego 

zagadnienia. 
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Pytanie konsultacyjne:  

Czy jesteście Państwo ze ewentualnym wprowadzeniem do systemu CAS mechanizmów umożliwiających 

udostępnianie części formularza OZPS organizacjom celem wprowadzenia danych i informacji? 

Grupa Organizacji Pozarządowych  

z Województwa Lubelskiego 

Grupa Jednostek Organizacyjnych Pomocy 

Społecznej z Województwa Lubelskiego 

Wskazania: 

Tak,  20% konsultantów  Tak 30% konsultantów 

Nie 80% konsultantów Nie 70% 

Podsumowanie: 

W kwestii stworzenia specjalnych mechanizmów w systemie CAS umożliwiających 

organizacjom pozarządowym uczestnictwo w pracach przygotowujących formularz OZPS 

danej edycji, odsetek zwolenników takich rozwiązań należy uznać na niewielki. Wynika to 

z faktu braku doprecyzowania warunków, na jakich miałoby odbywać się przygotowywanie 

informacji a następnie ich przekaz do „lokalnego ośrodka koordynacyjnego”. 

Ponadto, zwrócono uwagę na fakt bardzo częstych zmian merytorycznych formularza OZPS 

przed kolejnymi edycjami (co jest zrozumiałe w kontekście chociażby zmian przepisów 

prawnych). 
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III. Prezentacja rezultatów etapu animacji lokalnej 

współpracy przy OZPS  

 

Etap animacji został powierzony do wykonania wybranej grupie animatorów, których 

zadaniem było m.in.:  

1) Zorganizowanie, w wybranych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, 

z tego w 4-ech szczebla gminnego oraz 1-ej szczebla powiatowego spotkań roboczych 

przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych dla omówienia zasad 

nawiązania współpracy przy opracowywaniu OZPS, a także zaprezentowanie systemu 

sporządzania OZPS w danej jednostce organizacyjnej, 

2) wspólne skonsultowanie treści wzorca ramowego porozumienia o współpracy przy 

OZPS i ewentualne przygotowanie własnej wersji umowy, pozwalającej określić 

wzajemne zobowiązania przy opracowaniu OZPS, 

3) sformułowanie barier utrudniających ewentualne nawiązanie współpracy 

oraz określenie sposobów ich eliminacji. 

 

Zespół Animatorów opracował ramowy wzór porozumienia, który został zaproponowany 

do dalszych lokalnych dyskusji i takiego przeformułowania jego treści, które odpowiadałby 

lokalnej specyfice współpracy. 

Rys. 6 Ramowy wzór porozumienia o współpracy przy opracowywaniu OZPS    

 

Wzór 

UMOWA O PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY  

W RAMACH OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ  

zawarta w dniu ............................ w ....................................... pomiędzy  

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

(nazwa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, adres siedziby),  

reprezentowanym przez Panią / Pana ………………………………………………………….. 

pełniącą/cego funkcję Dyrektora / Kierownika Jednostki, zwanym dalej „Partnerem Wiodącym”, 

a  ..................................................................................................................................................... 

 (nazwa organizacji pozarządowej, adres, nr KRS, nr REGON) 

reprezentowaną / ym przez Panią / Pana ......................................................................................  

pełniącym funkcję ……………………………………………….zwanym dalej „Partnerem”. 
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§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron,  

w związku z podjęciem współpracy partnerskiej przy realizacji zadania określonego w art. 16a ustawy z dn. 12 marca 

2014 r. o pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu oceny zasobów pomocy społecznej (dalej skrót: OZPS) 

na podstawie analizy lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej z uwzględnieniem infrastruktury,  potencjału 

kadrowego oraz potrzeb osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej a także wsparcia 

instytucjonalnego pozostałych obszarów polityki społecznej. 

2. Strony zgodnie stwierdzają, że Partnerstwo zawiązane zostało w celu realizacji ustawowego zadania OZPS na czas 

nieokreślony, przy czym w przypadku zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie wykonywania tego 

zadania również czas trwania niniejszej umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany. 

§ 2. 

Warunki Współpracy Partnerskiej 

1. Ogólne warunki współpracy Stron wyznaczają: 

1) przepisy ustawy z dn. 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej w zakresie sporządzania co roku oceny zasobów 

pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem terminów jej wykonania, 

2) wskazówki i wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a także Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej odnośnie sposobu sporządzania formularza OZPS, przestrzegania reguł walidacyjnych oraz stosowania 

objaśnień terminów i pojęć używanych w ocenie zasobów pomocy społecznej. 

2. Podjęta w ramach niniejszej Umowy współpraca partnerska w żaden sposób nie może wpłynąć na zmianę terminów 

sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej, określonych w art.16a ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3. 

Zakres Współpracy Partnerskiej  

1. Strony Umowy uzgadniają, że zakres współpracy partnerskiej będzie obejmował: 

1) analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,  

2) dostarczanie przez Partnera dodatkowych danych statystycznych oraz informacji wzbogacających treści 

formularza OZPS w jego poszczególnych rozdziałach, 

3) formułowanie rekomendacji i wniosków w corocznie sporządzanej ocenie zasobów pomocy społecznej. 

2. Wiodący Partner zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac przygotowujących OZPS w danym roku poinformować 

Partnera o ewentualnych zmianach merytorycznych w treściach formularza OZPS a także udostępnić te jego części, 

które będą przedmiotem wspólnych analiz i ocen.  

3. Partner zobowiązuje się do współpracy w następujących merytorycznych rozdziałach formularza OZPS: 

1) rozdział formularza OZPS zwany „Wprowadzeniem” – dostarczenie opisu z analizy sytuacji społecznej                              

w środowisku lokalnym, w tym przedstawienie najważniejszych problemów społecznych wymagających 

interwencji, 

2)  rozdział formularza OZPS zwany „Dane o sytuacji demograficznej i społecznej” – dostarczenie dodatkowych 

danych o infrastrukturze społecznej, która jest prowadzona przez sektor obywatelski a służy  wsparciu rodziny                     

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (np. lokale socjalne, żłobki, przedszkola, kluby seniora, 

hospicja, biblioteki, świetlice, kluby etc.), 

3) rozdział formularza OZPS zwany „Zadania OPS/MOPS/MOPR” – dostarczanie dodatkowych informacji 

szczególnie w zakresie realizacji indywidualnych programów pomocy i wsparcia (np.: wychodzenia                                     

z bezdomności lub zatrudnienia socjalnego),  

4) rozdział formularza OZPS zwany „Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia” – dostarczanie dodatkowych 

danych o liczbie placówek z liczbą miejsc, o liczbie korzystających lub liczbie oczekujących na miejsce w danej 

placówce, o kadrze placówki oraz o rocznym koszcie prowadzenia danej placówki. 

5) rozdział formularza OZPS zwany „Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej” – analiza i dostarczenie informacji o zamierzeniach projektowych Partnera celem wyeliminowania 

zbieżności tematycznej i powielania działań wobec mieszkańców gminy. 

6) rozdział formularza OZPS zwany „Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze 

pomocy i wsparcia” – dostarczanie danych i informacji  wykonanych i planowanych zadaniach zleconych. 

7) rozdział formularza OZPS zwany „Wskaźniki” – wspólna analiza poziomu wskaźników oraz formułowanie 

wniosków.  
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8) rozdział formularza OZPS zwanym „Rekomendacje i wnioski” – dostarczanie danych i informacji pozwalających 

na przedstawienie radzie gminy wniosków na przyszłe okresy celem minimalizowania przyczyn wykluczenia 

społecznego i ubóstwa, a także prezentacja pomysłów aktywizacji społecznej.  

§ 4. 

Tryb i sposób współpracy partnerskiej 

1. Strony Umowy przyjmują następujący tryb współpracy: 

1)   każdy z Partnerów wyznaczy ze swej strony osoby odpowiedzialne za organizację prac przy przygotowywaniu          

i sporządzaniu OZPS, 

2) osoby, o których mowa w pkt.1 uzgodnią stałe terminy spotkań konsultacyjnych a także sposób przekazywania 

danych i informacji, służących jako uzupełnienie treści poszczególnych rozdziałów formularza OZPS, przy 

zachowaniu ustawowych terminów sporządzania OZPS, 

3) osoby, o których mowa w pkt.1 zobowiązują się do informowania Kierownika Jednostki Organizacyjnej Pomocy 

Społecznej o rezultatach wspólnych prac przed ostatecznym przygotowaniem formularza OZPS. 

2. Strony Umowy uzgadniają, że wyniki wspólnych prac będą prezentowane w formie pisemnej – np. tabel lub opisów, 

które następnie będą wykorzystywane w trakcie sporządzania elektronicznej wersji formularza OZPS. 

§ 5. 

Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku wystąpienia sporów Strony Umowy będą dążyły do polubownego ich rozwiązywania. 

3. Wykonywanie zadania w ramach współpracy partnerskiej nie wywołują żadnych skutków finansowych, które 

wpłynęłyby na koszty funkcjonowania obu Stron Umowy. 

4. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z miesięcznym terminem wypowiedziana w formie 

pisemnej. 

5. Umowa została sporządzona w ……  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

                          Partner Wiodący:                                                                                                  Partner: 

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

 

W ramach podjętej animacji, w zakresie nawiązania współpracy, nie  zostały 

zgłoszone zasadnicze postulaty zmian zaproponowanego wzorca porozumienia. Mimo 

odnotowanej gotowości do współpracy, niestety nie udało się skłonić żadnej jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej do zawarcia umowy, która dałaby podstawy do 

rozpoczęcia wspólnych działań przy OZPS, poza już wypracowanymi formami. 

Podstawowym argumentem stawianym przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej był 

brak wiedzy o kształcie merytorycznym formularza OZPS na edycję 2017/2018, a także 

ewentualna koniczność przebudowy systemu przekazu informacji z organizacji 

pozarządowych do sporządzającego OZPS. Sytuacja ta dotyczyła praktycznie wszystkich 

miejsc, w których prowadzono animację, a zgłaszane opinie i postulaty pozwoliły 

sformułować bardziej generalne rekomendacje pod adresem instytucji decydujących o formie 

i treści formularza OZPS. 
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IV. Wnioski i rekomendacje dotyczące współpracy przy 

OZPS  

Zebrane podczas realizacji projektu wnioski i postulaty odnosiły się generalnie do 

trybu organizowania prac w kolejnych edycjach OZPS. Ich autorami były przede wszystkim 

jednostki organizacyjne pomocy społecznej, które wypełniają rolę „lokalnych 

koordynatorów” i są odpowiedzialne za ostateczny kształt sporządzanej informacji w formie 

formularza OZPS.  Z kolei, organizacje pozarządowe wyrażające gotowość do współpracy, 

prezentowały postawę akceptacji terminów, sposobu przekazu uzupełniających informacji 

oraz ewentualnego dostosowania się do form współpracy. 

Podsumowanie wniosków i opinii obu stron działań w ramach projektu przedstawia 

się następująco: 

 

Wg jednostek organizacyjnych pomocy społecznej to jedna z podstawowych barier 

utrudniających współpracę z organizacjami pozarządowymi. Częste zmiany treści 

merytorycznych formularza OZPS powodują konieczność wydłużenia czasu na ich poznanie, 

a następnie konieczność angażowania się w cykle szkoleniowe, co skraca czas właściwej 

pracy z formularzem. Ten element wydaje się trudny do wyeliminowania w całym procesie 

OZPS – jest on niezależny od Realizatorów zadań. 

 

Wniosek ten, powtarza się praktycznie każdego roku. Formułowany jest głównie przez 

„lokalnych koordynatorów OZPS”, natomiast ze strony organizacji pozarządowych chcących 

współuczestniczyć w procesie sporządzania OZPS jest on popierany. Przyspieszenie dostępu 

do aktualnie obowiązującego wzorca formularza OZPS na daną edycję jest czynnikiem 

sprzyjającym ewentualnej współpracy, czyli przekazania informacji do organizacji 

pozarządowych o zakresie potrzebnych danych. 
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Ten postulat został zgłoszony celem wyodrębnienia z formularza OZPS takiej części 

(rozdział 9 „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”), która sporządzana byłaby przez 

organizacje pozarządowe niezależnie i przesyłana do ośrodka pomocy społecznej. 

W wyodrębnionej części należałoby rozważyć możliwość skoncentrowania wszystkich 

dotychczasowych informacji (z pozostałych rozdziałów) formularza OZPS w jednym miejscu. 

Wnioskujący uważają, że taki tryb współpracy spowodowałby przeniesienie ciężaru 

odpowiedzialności za dane i informacje na partnerów z III sektora, a także motywowałby ich 

do prezentowania swoich przedsięwzięć i ich rezultatów na szerszym forum. Problemem 

jednak pozostanie: (a) stworzenie podstawy legislacyjnej dla prowadzenia i włączenia 

się organizacji pozarządowych do procesów OZPS, (b) nakłonienie organizacji 

pozarządowych do wykonywania zadań w ramach OZPS jako zlecone lecz bez odpłatności za 

ich wykonanie (np. zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego). 

 

W trakcie dyskusji o formach współpracy III sektora z ośrodkami pomocy społecznej 

przy OZPS postawiony został postulat ewentualnego zobligowania rad pożytku publicznego, 

szczególnie szczebla gminnego i powiatowego do współpracy przy sporządzaniu OZPS.  

Wnioskujący uważają, że zmobilizowanie tych gremiów do współpracy, szczególnie 

w zakresie obligatoryjnego przekazania informacji i danych niezbędnych dla formularza 

OZPS a także wyprzedzające przekazanie rekomendacji, pozwoliłoby na ujmowanie 

problematyki działalności organizacji pozarządowych w ocenie zasobów pomocy społecznej. 
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Zmiana legislacyjna powinna obejmować dwie ustawy, mianowicie: ustawę o pomocy 

społecznej oraz ustawę o działalności pożytku publicznego. 

Wnioskujący sugerują ewentualność zmiany nazwy zadania – art.16a ustawy 

o pomocy społecznej, która pozwalałaby identyfikować to zadanie z terminem „polityki 

społecznej” a nie tylko zawężonym pojęciem „pomoc społeczna”. Obecnie używana nazwa 

tego zadania jest barierą podczas ewentualnych negocjacji o współpracy. 

 

Wnioskujący sugerują ewentualność rozważenia możliwości wprowadzenia 

obligatoryjnej zasady współpracy przy OZPS z jednostką organizacyjną pomocy społecznej 

odpowiedzialną za przygotowanie takiej oceny. Postulat ten wymagałby skorelowania takich 

rozwiązań pranych w kilku ustawach, w tym m.in.: z ustawą o działalności pożytku 

publicznego, ustawą o zatrudnieniu socjalnym, ustawą o spółdzielniach socjalnych, etc. 

* 

*         * 

W trakcie realizacji projektu okazało się, że jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej odpowiedzialne za sporządzanie OZPS są gotowe do współpracy, jednakże pod 

pewnymi warunkami, które gwarantowałyby utrzymanie terminowości wykonywania zadania 

a także gwarantowałby rzetelność otrzymywanych danych i informacji od organizacji 

pozarządowych. Stąd też, postulowano także aby rozważyć możliwość wprowadzenia do 

przepisów prawnych ewentualność tworzenia interdyscyplinarnych zespołów – szczebel 

gminy oraz szczebel powiatu, które wspólnie opracowywałyby formularze OZPS, w tym 

szczególnie cześć dotyczącą wniosków i rekomendacji. Postulat ten nie jest związany 

z wprowadzeniem obligatoryjności współpracy a jedynie fakultatywności działań w ramach 

OZPS. Organizacje pozarządowe, które chciałby współuczestniczyć w procesie OZPS, 
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wykorzystując to do prezentacji swoich osiągnięć, a także prezentacji własnych wniosków 

i rekomendacji mogłyby potraktować to jako kolejny obszar do ściślejszej współpracy 

z instytucjami administracji publicznej. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo sfinansowane z środków projektu: 

„Animacja Partycypacji NGO w Lokalnej Polityce Społecznej”, 
realizowanego na zlecenie przez  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, 

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskim 2017 
 

Janów Lubelski, listopad 2017 rok 


