
Witam serdecznie, 
na spotkaniu sieciującym zobowiązałem się przesłać moje uwag i pomysły,  szczególnie te 
dotyczące  pozafinansowej  współpracy  miasta  z  organizacjami  pozarządowymi,  które 
mogłyby zostać wprowadzone do programu współpracy na rok 2010. Chciałbym zacząć od 
przesłanego przed kilkoma dniami programu w wersji poprawionej. 

W programie wzmiankuje się o informowaniu o działaniach organizacji pozarządowych za 
pośrednictwem strony internetowej urzędu miasta. O ile taki zapis jest w moim mniemaniu 
jak najbardziej słuszny i zasadny, to obecna forma oraz charakter witryny internetowej urzędu 
miasta Katowice nie pozwalają na pełne wykorzystanie korzyści, jakie mogą płynąć z  owego 
zapisu i  potencjału witryny.  Zdaje sobie sprawę z tego,  że program współpracy nie może 
zawierać  wytycznych  dotyczących  sposobu  prezentacji  danych  na  wspomnianej  witrynie, 
jednak osobiście  mile  widziałbym zapis  stanowiący o możliwości,  jeśli  nie  konieczności, 
organizacji spotkań na których podejmowałoby się wyłącznie tematykę oceny działalności i 
pomysłów  na  poprawę  formy  i  treści  informacji  publikowanych  na  stronie  internetowej 
miasta.  Bardzo rozbudowane menu nie  ułatwia  nawigacji  a np.  odnośnik do informacji  o 
ogłaszanych  otwartych  konkursach  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  jest  trudny  do 
wypatrzenia  pośród mnogich działów i  poddziałów.  Jest  to o tyle  istotne,  iż propozycje  i 
sugestie  pojedynczych  osób  nie  zawsze  są  rozpatrywane  lub  brane  pod  uwagę,  czego 
najlepszym przykładem jest zgłoszony telefonicznie i poprzez email problem funkcjonowania 
części serwisu UM wynikający z niekonsekwencji stosowania jednolitej struktury katalogów 
na serwerze, na którym znajduje się witryna urzędu miasta oraz BIP – Biuletyn Informacji 
Publicznej.  Informacje  o  tym  błędzie  wraz  z  sugestią  dotyczącą  sposobu  jego  naprawy 
przekazałem  17  lutego  bieżącego  roku,  choć  problem  nie  został  rozwiązany  do  dnia 
dzisiejszego. Można oczekiwać, że oficjalne spotkania na których dyskutowano by o jakości 
przekazywania  danych  mogłyby  poprawić  odbiór  całej  strony,  przede  wszystkim  zaś 
poprawiając dostępność i przejrzystość sekcji poświęconej organizacjom pozarządowym.

Ponadto,  w  sieci  brakuje  miejsca,  w  którym  członkowie  i  przedstawiciele  organizacji 
pozarządowych mogliby swobodnie dyskutować na różne tematy, informować się wzajemnie 
o spotkaniach, wydarzeniach czy też akcjach. Takie zadanie może spełniać dodatkowe forum 
internetowe,  nie  spełnia  go  niestety  dostępna  za  pośrednictwem  strony  urzędu  miasta 
platforma  konsultacji  społecznych.  Stosowne  forum  można  oczywiście   założyć  poza 
strukturami strony Katowic, jednak w takim wypadku można by powątpiewać w regularną 
„obecność”  przedstawicieli  UM  na  forum.  W  takiej  formie  forum  mogłoby  przejąć  rolę 
platformy  konsultacji.  Konieczne  byłoby  też   takie  ułożenie  regulaminu  forum,  by  nie 
zastępowało  spotkań  w tzw.  „cztery  oczy”,  jako  że  to  przede  wszystkim takie  spotkania 
przynoszą  najwięcej  konkretnych  korzyści  dla  współpracy  pomiędzy  organizacjami 
pozarządowymi a w konsekwencji dla samego miasta.

Myślę, że warte rozważenia jest także zbudowanie banku informacji  o działających na terenie 
miasta  Katowice  organizacjach  pozarządowych.  Obecnie  na  stronach  UM znaleźć  można 
prosty wykaz  tych  organizacji,  jednak trudno tylko  na  jego podstawie  uzyskać  konkretne 
informacje  na  temat  charakteru,  zakresu  i  rozmiaru  prowadzonej  działalności.  W szerszej 
perspektywie  nie  możliwe  jest  zastąpienie  takiego  rozszerzonego  wykazu  spotkaniami 
sieciującymi  z  uwagi  na   sporą  ilość  organizacji  działających  na  terenie  naszego  miasta. 
Znajdowanie  organizacji  funkcjonujących  w  sposób  komplementarny,  kompensacyjny  lub 
intensyfikujący działania w dążeniu do uzyskania efektu synergii jest pierwszym krokiem do 
nawiązywania współpracy między organizacjami. W tym celu UM powinien nawiązać szerszą 
współpracę z np. Śląskim Forum Organizacji  Pozarządowych posiadającym podobną bazę 



danych, którą wystarczy rozbudować i wzbogacić o filtry charakteru oraz obszaru działalności 
organizacji pozarządowych, by stała się prawdziwie potężnym narzędziem w rękach władz 
miejskich. 

Wracając do programu współpracy,  chciałbym zaproponować, by UM wprowadził  system 
certyfikatów przyznawanych organizacjom pozarządowym za owocną działalność na rzecz 
miasta.  Certyfikaty  te  dokumentowałyby  zakres  działań  w  okresie  jednorocznym  lub 
wieloletnim. Przede wszystkim pełniłyby rolę prestiżowego podziękowania za działalność III 
sektora.  Warunki  przyznawania  certyfikatów  trzeba  jednak  dobrać  w  taki  sposób,  by 
umożliwić ich zdobywanie zarówno przez wielkie organizacje pozarządowe, jak i te nieduże, 
choć  działające  równie  prężnie.  Warte  rozważenia  jest  ogłaszanie  wraz  z  programem 
współpracy jednego lub paru obszarów działalności, w których w danym roku przyznawane 
będą certyfikaty. Pozwoli to na delikatne ukierunkowanie działań organizacji pozarządowych 
na realizację szczególnie istotnych dla miasta celów i zwiększenie prestiżowości certyfikatu. 
Ponadto, można by zastanowić się nad nadaniem certyfikatom pewnej dodatkowej wartości – 
jego  przyznanie  mogłoby  być  jednoznaczne  z  udzieleniem  dotacji  urzędu  miasta  na 
działalność statutową organizacji,  albo też być  swego rodzaju gwarantem ze strony władz 
Katowic,  skutkującym  obniżeniem  oprocentowania  kredytów  udzielanych  organizacjom 
pozarządowym przez banki itp. Mnogość finansowych oraz pozafinansowych profitów, jakie 
mogłyby  wynikać  z  faktu  posiadania  takiego  certyfikatu  pozostawia  ogrom  możliwości 
docenienia wysiłku III sektora na rzecz beneficjenta, jakim jest miasto Katowice. 

Zeszłoroczny  program  współpracy  ogranicza  się  przede  wszystkim  do  zadań  z  zakresu 
pomocy  społecznej,  kultury,  turystyki  i  rekreacji,  ochrony  środowiska  oraz  promocji 
wolontariatu.  Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wymienia  jednak 
znacznie  więcej  potencjalnie  atrakcyjnych  sfer  zadań  publicznych,  o  które  można  by 
rozszerzyć program w roku 2010 i latach kolejnych. W mojej opinii szczególnie atrakcyjnymi 
sferami są między innymi: 

• podejmowanie  wspólnych  działań  na  rzecz  diagnozowania  problemów  i  potrzeb 
mieszkańców miasta Katowice

• promocja  zatrudnienia  i  aktywizacja  zawodowa  osób  pozostających  bez  pracy  i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy,

• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• działalność wspomagająca rozszerzenie  zakresu i podniesienie jakości oświaty oraz 

edukacji na różnych jej etapach,
• działalność wspomagająca rozwój demokracji,
• działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;
• działalność  na  rzecz  kreowania  pozytywnego  wizerunku Katowic,  np.  jako  miasta 

nowoczesnych i przyjaznych mieszkańcom technologii,
• działalność na rzecz rozwoju miasta,
• działalność w zakresie promocji miasta,

Zwiększenie zakresu sfer zadań publicznych, w przypadku których współpraca miasta z III 
sektorem  znajduje  się  w  obrębie  obustronnego  zainteresowania  może  pociągać  za  sobą 
konieczność  większej  prioretyzacji  najważniejszych  zadań,  co  powinno  mieć 
odzwierciedlenie  w  budżecie  przeznaczanym  na  realizację  tych  zadań  w  programie 
współpracy na dany rok.



Dodatkowo,  szczególnie  istotną  kwestią  wydaje  się  zwiększenie  niezależności  finansowej 
organizacji pozarządowych. Ustawa regulująca ich funkcjonowanie dopuszcza pewną formę 
prowadzenia działalności  odpłatnej,  która mogłaby pokrywać część kosztów związanych z 
samym  egzystowaniem  stowarzyszenia,  automatycznie  uwalniając  więcej  środków  na 
realizację  celów  zapisanych  w  statucie  danej  organizacji  lub  zwiększając  pulę  środków 
własnych  przy  realizowanych  projektach.  Niestety,  z  tej  sposobności  korzysta  relatywnie 
niewielka  część  organizacji  pozarządowych.  Zaangażowanie  miasta  oraz  Inkubatora  III 
sektora  w tym  zakresie  mogłoby  szybko  przynieść  wzrost  skuteczności  i  bezpieczeństwa 
finansowego organizacji pozarządowych. UM Katowice powinien przyjąć aktywną postawę 
w procesie zwiększania stabilności finansowej poprzez organizację warsztatów, szkoleń oraz 
innych inicjatyw, które w dłuższej perspektywie mogą zwiększyć jakość realizowanych zadań 
bez konieczności zwiększania obciążeń budżetu miasta.

Chciałbym  wreszcie  zaproponować  dodatkową,  zupełnie  nową  formę  współpracy  urzędu 
miasta  z  organizacjami  pozarządowymi,  mogącą  w prosty sposób przygotować grunt  pod 
stworzenie rad dzielnic, lub też mniej sformalizowanych struktur o podobnym charakterze. 
Obecnie w Katowicach istnieje 8 jednostek pomocniczych, w 8 z 22 dzielnic, co raczej nie 
jest optymalnym wynikiem dającym wymierne rezultaty w skali całego miasta. Teoretycznie 
można na wzór 4 innych miast w Polsce m.in. Częstochowy czy Krakowa, uchwalić status 
jednostki  pomocniczej  wszystkim dzielnicom,  ale  takie  rozwiązanie  nie  uwzględnia  wielu 
czynników i ma swoje oczywiste wady:

• niektóre  dzielnice  są  zbyt  małe  lub  nie  charakteryzują  się  większą  liczbą 
mieszkańców, co w pewnym stopniu podważa zasadność istnienia rady dzielnicy,

• zgodnie  z  literą  prawa  trzeba  zorganizować  kosztowne  wybory  do  każdej  z  rad 
dzielnic, przeprowadzić kampanie informacyjną oraz wyborczą,

• konieczność  przeprowadzenia  wyborów  jest  problemem  również  ze  względu  na 
spodziewaną niską  frekwencję  wyborczą  oraz  niechęć  społeczeństwa  do kolejnych 
wyborów,

• kadencja wybieranych radnych trwa aż 4 lata, co dla poniższej inicjatywy jest okresem 
zdecydowanie  za  długim  jako,  że  ma  ona  być  realizowana  przez  organizacje 
pozarządowe,  również  i  dla  nich,  bowiem  te  na  ogół  zajmują  się  projektami 
realizowanymi w okresie kilku do kilkunastu miesięcy, 

• rada dzielnicy musi składać się z minimum 15 członków, przy czym, poza kilkoma, 
wyjątkami większość dzielnic w Katowicach jest stosunkowo mała i nie wymaga do 
realizacji swoich zadań aż tak reprezentatywnej rady,

• nie bez znaczenia są  również kwestie diet będących obciążeniem dla budżetu miasta, 
szczególnie w okresie odczuwalnego spowolnienia gospodarczego,

Ta  specjalna  forma  współpracy  polegałaby  na  możliwości  zgłaszania  się  organizacji 
pozarządowych  do  pewnego  rodzaju  „wzięcia  pod  opiekę”  jakiejś  dzielnicy  (przy  czym 
pierwszeństwo miałyby organizacje  zarejestrowane w tych  właśnie  dzielnicach)  na z  góry 
ustalony okres, od kilku do kilkunastu miesięcy. 

Zadaniem organizacji pozarządowych w ramach takiej współpracy byłoby przede wszystkim 
działanie  na  rzecz  rozwoju  przydzielonej  pod  opiekę  części  miasta,  m.in.  przez 
przeprowadzanie  swoistej  „inwentaryzacji”  dzielnicy,  przez  co  rozumiem  identyfikację 
zasobów  (mówiąc  ogólniej  –  potencjału),  problemów  (poprzez  różnego  rodzaju  formy 
kontaktu z mieszkańcami oraz analizy własne), oraz mocnych i słabych stron, czyli po prostu 
dokonanie czegoś na wzór analizy SWOT. W przypadku każdej  kwestii  poruszanej  przez 



organizację powstawałby sformalizowany raport, opisujący np. zły stan nawierzchni głównej 
drogi, konieczność remontu infrastruktury oświetleniowej przy jezdni, problemu braku miejsc 
parkingowych na danym osiedlu (oczywiście tylko tam, gdzie UM może udzielić jakiegoś 
wsparcia),  zgłoszenia  lub  zastrzeżenia  mieszkańców  do  projektu  budowy  ścieżki/trasy 
rowerowej, czy propozycje zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
oraz  wszystkich  pozostałych  kwestiach  istotnych  z  punktu  widzenia  mieszkańców.  Takie 
raporty byłyby przekazywane dalej odpowiednim jednostkom organizacyjnym urzędu miasta. 
Podobną,  tj.  łatwiejszą  i  bardziej  konkretną  oraz  sformalizowaną  formę  nabierałyby  też 
wszystkie wnioski i uwagi zgłaszane przez mieszkańców (osoby prywatne, spółdzielnie itp.). 
W  ten  sposób  można  utworzyć  stabilny  most  obustronnej  komunikacji  pomiędzy 
mieszkańcami a władzami miejskimi, co poza stworzeniem perspektywicznego planu rozwoju 
dzielnic  umożliwi  opracowanie  wykazu  problemów,  z  jakimi  borykają  się  mieszkańcy 
konkretnych obszarów na terenie każdej z dzielnic. Zwłaszcza to ostatnie powinno okazać się 
cennym  profitem  płynącym  z  opisanej  powyżej  działalności,  jako  że  może  ono  mieć 
wyrazisty  oddźwięk  w  społeczeństwie  i  szybko  przyczynić  się  do  odwrócenia  bardzo 
niekorzystnych tendencji demograficznych miasta oraz aktywizacji społeczności lokalnej. 

Jednakże, warunkiem obustronnej komunikacji byłoby uczynienie z konsultacji społecznych 
podstawowego jej narzędzia. Do obowiązków danej organizacji w okresie sprawowania przez 
nią „opieki” można włączyć również pomoc w organizacji i informowanie mieszkańców o 
konsultacjach społecznych w kluczowych dla dzielnicy sprawach, oraz zadanie inicjowania 
lub  proponowania  metod  lepszego  wykorzystania  istniejącej  na  terenie  dzielnicy 
infrastruktury  edukacyjnej,  sportowej,  kulturalnej  itp.  Nie  trzeba  też  raczej  wspominać  o 
wzajemnym wspieraniu się organizacji  zajmujących się sąsiadującymi  ze sobą dzielnicami 
lub większym ich skupiskiem w celu realizacji bardziej złożonych projektów związanych z 
propozycjami zmian, np. w sprawie reorganizacji komunikacji miejskiej czy konsultacjach z 
mieszkańcami  przy  tworzeniu  większych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.  W 
praktyce  do obowiązków organizacji  można włączyć  relatywnie  sporo istotnych dla  danej 
dzielnicy zadań leżących w gestii rad dzielnicy i to bez potrzeby wybierania i utrzymywania 
takowej, co daje szanse dzielnicom małym oraz tym o niezbyt dużej gęstości zaludnienia.

Naturalnie,  ze  strony  władz  miasta  konieczne  byłoby  stosowne  wsparcie  działalności 
organizacji  pełniących  „opiekę”,  w  postaci  ułatwionego  dostępu  do  potrzebnych  w  celu 
sporządzenia  przydatnych  raportów  danych:  wypisów,  wyrysów,  planów,  map  (też 
archiwalnych),  danych  statystycznych,  wykazów,  ksiąg  wieczystych  (w  ograniczonym 
zakresie), publikacji, sprzętu np. służącego do pomiaru natężenia hałasu (wraz z operatorem 
urządzenia), jeśli akurat taka kwestia zostanie zgłoszona przez mieszkańców i projekt uzyska 
pozytywną  opinie  stosownego  wydziału  urzędu  miasta.  Na  porządku  dziennym  powinny 
również  być  wizyty  członków  organizacji  „opiekującej”  się  daną  dzielnicą  w  różnych 
wydziałach  UM. Członkom organizacji  powinny zostać nadane jakieś  bardzo ograniczone 
formy przedstawicielstwa czy reprezentacji miasta,  choćby po to by mieszkańcy podeszli do 
projektu nieco bardziej poważnie i pozytywnie, na co nie można liczyć w przypadku gdy, że 
użyje takiego sformułowania, mamy do czynienia z „oddolnym, samozwańczym pospolitym 
ruszeniem” za którym stoją inicjatywa, chęci i działanie i nawet racja, ale które to działanie 
jest bagatelizowane przez mieszkańców, gdyż nie stoi za nim nikt lub nic ważny/ważnego, 
oraz  urzędników,  którzy  obecnie  mogli  by  powątpiewać  w jakość  czy  rzetelność  takiego 
opracowania. 

Dodatkową  formą  wsparcia  „opiekujących  się”  organizacji  pozarządowych  mogłaby  być 
dotacja/dofinansowanie  z  urzędu  miasta  na  zakup  sprzętu  lub  (do)finansowanie  kursów i 



szkoleń  mających  na  celu  wspieranie  statutowego  celu  organizacji.  Wysokość  takiej 
dotacji/takiego dofinansowania musiałaby być zależna np. od czasu trwania owej „opieki” 
oraz efektów pracy w postaci ilości złożonych raportów i projektów/inicjatyw które udało się 
zrealizować.  Ponadto,  można  by  okresowo  doceniać,  w  niekoniecznie  stricte  finansowy 
sposób, szczególnie owocną pracę organizacji, w pewien bardzo oficjalny sposób, budujący 
prestiż  tej  dzielnicy i  samej  organizacji,  w myśl  zasady mówiącej,  że zdrowa rywalizacja 
jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Wsparcie urzędu miasta mogłoby też mieć inne formy, w tym 
pozafinansowe.. 

W  ogólnym  skrócie  jest  to  pomysł  na  przekazanie  pewnej  części  odpowiedzialności  za 
dokumentacje stanu i rozwój dzielnic organizacjom pozarządowym, które wykazują stosowną 
inicjatywę własną, z jednoczesnym pominięciem sporej ilości biurokratycznych ograniczeń i 
zarzucania obu stron współpracy nadmiernymi wzajemnymi zobowiązaniami - właśnie taka 
uproszczona  forma  rady  dzielnicy,  pozbawiona  wad  wynikających  z  wnikania  w  ścisłe 
struktury urzędowe; platforma,  w oparciu o którą można stworzyć  w mieście  cały system 
konsultacji  społecznych;  sposób  na  bycie  łącznikiem  między  mieszkańcami  dzielnic  a 
władzami  miejskimi,  przynajmniej  do  czasu,  aż  dzielnica  się  rozrośnie,  jej  zabudowa się 
zagęści  i  mieszkańcy postanowią wybrać radę dzielnicy.  Ponadto,  gdy tak się stanie będą 
znali część kandydatów z wcześniejszej działalności w ramach „opieki”. 

Oczywiście całość można odwrócić i zrealizować w formie zamówienia publicznego na taką 
„opiekę” nad dzielnicami dla organizacji z którymi miasto nawiązało współpracę. 

Kolejną  istotną  kwestią  jest  konieczność  wprowadzenia  kalendarza  otwartych  konkursów 
ofert  i  możliwych  do  przewidzenia  zamówień  publicznych,  szczególnie  w  przypadku 
konkursów  cyklicznych,  ogłaszanych  rokrocznie.  W  programie  współpracy  na  rok  2009 
istnieje  stosowny  zapis,  jednak  próżno  doszukiwać  się  takiego  kalendarza  w  dziale 
poświęconym organizacjom pozarządowym, albo wśród pozostałych zasobów strony urzędu 
miasta. Wczesne ogłoszenie takowego kalendarza mogłoby pozwolić na lepsze zaplanowanie 
podjęcia  działań  przez  organizacje  pozarządowe,  co  przełożyłoby  się  na  wyższą  jakość  i 
stopień  dopracowania  projektów,  ponadto  umożliwiałoby  znalezienie  dodatkowych 
partnerów, z którymi projekty byłyby realizowane. Za pomocą tego samego narzędzia miasto 
uzyskiwałoby  czytelne  dane  dotyczące  okresów  mniejszej  i  większej  aktywności  w  tym 
obszarze,  zyskując  tym  samym  możliwość  korekty  rozłożenia  konkursów  w  latach 
następnych. W miarę możliwości taki kalendarz powinien zostać sporządzony jeszcze przed 
rozpoczęciem roku kalendarzowego,  w programie  na który to rok został  przewidziany,  w 
oparciu o prowizorium budżetowe lub inne narzędzie pozwalające na relatywnie precyzyjne 
określenie zakresu działalności konkursowej miasta. 

Sporo kontrowersji budzić może jednoroczność programu współpracy.  O ile istnieje realna 
możliwość nawiązania  współpracy z miastem nawet na okres do 3 lat,  to w tegorocznym 
programie brakuje wyraźnego zadeklarowania, że program współpracy z III sektorem oparty 
jest o wieloletnią politykę współpracy np. do roku 2015 czy 2025, czy też długoterminową 
strategię  rozwoju  miasta  Katowice  (oczywiście,  jeśli  takowe  opracowania  nie  istnieją, 
pojawia się konieczność ich przygotowania). W zasadzie samo stwierdzenie tego raczej nie 
przyniesie  większych  zmian,  przez  co  konieczne  może  okazać  się  sprecyzowanie  owej 
polityki współpracy w postaci sporządzenia opracowania zawierającego konkretne wytyczne i 
wskazówki  dotyczące  priorytetowych  pól  współpracy  w  każdym  okresie  z  osobna. 
Wieloletnią  politykę  współpracy  z  przyczyn  oczywistych  należy  konsultować  z 



przedstawicielami organizacji pozarządowych. Podstawowym zyskiem jest w tym przypadku 
uzyskanie  dostępu  do  zestawienia  wzajemnych  oczekiwań  władz  miasta  oraz  organizacji 
pozarządowych, co zdecydowanie powinno ułatwić znajdowanie kolejnych płaszczyzn owej 
współpracy. O konieczności sprecyzowania wzajemnych oczekiwań wspominano również na 
spotkaniu  sieciującym,  przy  czym  wtedy  odnoszono  się  do  mniej  perspektywicznych 
oczekiwań jednorocznych. W mojej opinii warto także przeanalizować program współpracy 
całego województwa pod kątem możliwości dublowania się lub zazębiania zapisów, zakresów 
działań itp. i w miarę potrzeby wzbogacić program współpracy miasta Katowice o stosowne 
wpisy odwoławcze.

W trakcie wspomnianego spotkania sieciującego sporo uwagi poświęcono również kwestiom 
finansowania działalności III sektora, szczególnie w pierwszych dwóch kwartałach roku. W 
tym okresie bardzo trudno znaleźć środki pieniężne pozwalające kontynuować działalność na 
rzecz miasta. Pojawiła się propozycja udzielania nie oprocentowanych kredytów, jakie miasto 
mogłoby oferować organizacjom pozarządowym, które to kredyty byłyby spłacane w miarę 
napływu środków. Nie zagłębiając się w prawno-finansowe aspekty tego rozwiązania warto 
zauważyć, że w wyniku wprowadzenia takiej formy współpracy powstaje przepływ pieniądza 
z budżetu miasta do organizacji pozarządowych (na początku roku kalendarzowego) oraz w 
przeciwnym kierunku, w momencie spłat kredytów (w II oraz III kwartale). Środki finansowe, 
które wracają do budżetu można wykorzystać na wiele sposobów, m.in. poprzez ogłaszanie 
tzw. „wolnego konkursu grantowego” – miasto dzieliłoby odzyskane środki finansowe  na 
kilka części, po czym oferowało możliwość swobodnego zgłaszania własnych pomysłów na 
konkursy grantowe i  nienarzucaną odgórnie działalność na rzecz miasta,  odznaczającą się 
szczególnymi  cechami  takimi  jak  innowacyjność,  perspektywiczność  itp.  Możliwość 
samodzielnego określenia celu grantu stanowiłaby nie lada zachętę dla wszystkich organizacji 
pozarządowych  w  regionie,  pozwalałaby  przesunąć  środki  finansowe  do  wyjątkowo 
atrakcyjnych i  interesujących projektów. Oczywiście  władze miasta  rozpatrujące przesłane 
propozycje działań musiałyby zachować prawo do nie wybrania żadnej z propozycji działań, 
jeśli  te  okazałyby  się  nie  dość  dopracowane lub  niewystarczająco  pożyteczne  dla  miasta. 
Można również zastanowić się, czy pewną formą gwarancji spłacalności kredytów nie mogą 
stać się zaproponowane wcześniej certyfikaty.

Wracając  na  chwilę  do  mechanizmu  konsultacji  społecznych,  zarówno  mieszkańcy  jak  i 
przedstawiciele III sektora powinni mieć możliwość zapoznania się z niezbędnymi danymi i 
informacjami  będącymi  esencją  konsultacji  jeszcze  przed  nimi,  by  móc  przygotować  się 
merytorycznie do dyskusji na odpowiednim poziomie. Obecnie w przypadku konsultacji w 
których  miałem  okazję  uczestniczyć  niezbędne  materiały  były  przekazywane  dopiero  na 
początku  samych  konsultacji,  co  w  oczywisty  sposób  utrudnia  prowadzenie  rzeczowej 
rozmowy i podważa zasadność ich przeprowadzania, przynajmniej do momentu zapoznania 
się wszystkich zainteresowanych z przekazaną dokumentacją. 

Na koniec,  w wielu przypadkach nierozsądne jest stosowanie przede wszystkim kryterium 
ilościowego do oceny działalności organizacji pozarządowych i ich projektów czy działań, 
zadaniach zleconych itp. Do kryteriów takiej oceny powinno zostać dodane kryterium jakości 
czy  też  obiektywnej  efektywności,  a  przygotowanie  mechanizmu  oceny  i  ewidencji  tego 
współczynnika  należy  powierzyć  niezależnym  ekspertom.  Dla  przykładu,  w  kwestiach 
związanych  z  pomocą  społeczną  dużo  korzystniejsze  dla  miasta  i  jego  mieszkańców  są 
działania  mające  na celu  budowanie  samodzielności  osób potrzebujących  pomocy,  co jak 
wiadomo  wiąże  się  z  wyższymi  kosztami  niż  udzielenie  jednorazowej  pomocy  doraźnej, 
jednak  zwielokrotnia  szanse  na  to,  że  osoba  wymagająca  pomocy  nie  będzie  ponownie 



korzystać z tych samych, nieskutecznych metod wsparcia, generując dużo większy koszt oraz 
dodatkowo wprowadzając przekłamanie do stosowanego w ocenach kryterium ilościowego.

Istotne  może  też  okazać  się  wprowadzenie  zapisu  stanowiącego  o  tym,  że  sposobność 
współpracy z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi,  jaką miasto pomaga nawiązać, 
winna w pierwszej kolejności być  poszukiwana wśród organizacji  związanych z miastami 
partnerskimi  Katowic,  a  do  obowiązków  władz  miasta  należy  zabieganie  o  stworzenie 
stosownego wykazu  organizacji  należących  do III  sektora  działających  na  obszarze  miast 
partnerskich oraz przekazanie bazy katowickich organizacji tym miastom. 

W przypadku pojawienia się pytań tudzież rozwinięcia zaprezentowanych koncepcji proszę o 
kontakt drogą elektroniczną pod adresami Ulyssaeir@Trzynasty-Schron.Net lub piv@tbx.pl . 
Pragnę  też  zaznaczyć,  że  przedstawione  pomysły  są  jedynie  kolejnymi  etapami  procesu 
mającego na celu usprawnienie zasad określających współpracę z III sektorem. 

Pozdrawiam, 
Dawid „Ulyssaeir” Ślusarczyk, 
Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji
 Osób Niepełnosprawnych „AKCENT”
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