
Współpraca pełnomocnika 
z organizacjami pozarządowymi 

w Starostwie Powiatowym 
w Kartuzach

Gdańsk, 30.06.2017 r.



Pełnomocnik w urzędzie
Od 2004 r. rozpoczęła się finansowa współpraca Starostwa z 
organizacjami pozarządowymi – sprawy te prowadził Wydział 
Kultury i Promocji

Od 2005 r. współpracą z ngo’s zajmuje się Etatowy Członek 
Zarządu Powiatu

W 2007 r. powstaje Samodzielne stanowisko ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi

W  2010 r. powstaje Referat ochrony zdrowia i współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 

Od stycznia 2017 r. Rada Powiatu powołuje Wydział Ochrony 
Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi



Trzeci sektor w powiecie kartuskim
w liczbach

W powiecie zarejestrowanych jest 456 organizacji 
pozarządowych w tym:

282 w KRS w tym 7 w likwidacji (w 2016 r. - 272 w KRS
w tym 13 w likwidacji)

84 kluby sportowe i uks-y zarejestrowane w Starostwie 
Powiatowym (w 2016 r. – 83)

52 ochotnicze straże pożarne

38 stowarzyszeń zwykłych w tym: 8 zarejestrowanych od 
20.05.2016 r., 30 przed tym terminem



Współpraca finansowa



Powiat kartuski na tle powiatów 
ościennych – dane z czerwca 2015 r.

powiat kartuski – 293 950,00 zł

powiat bytowski – 150 036,00 zł

powiat lęborski – 135 857,00 zł

powiat gdański – 60 706,00 zł

powiat kościerski – 0 zł



Współpraca pozafinansowa



Konsultacje społeczne

• tworzenie i konsultowanie z organizacjami pozarządowymi
strategii, programów, uchwał,

• reprezentanci organizacji pozarządowych w kapitułach
przyznających nagrody

• konsultowanie kształtu i przebiegu imprez powiatowych

• co roku podczas tworzenia Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi, badamy i przysłuchujemy się
potrzebom organizacji pozarządowych, nadajemy wówczas
kształt naszym działaniom



Współpraca z Radą Organizacji 
Pozarządowych

Od marca 2007 r. Powiat Kartuski współpracuje z Radą
Organizacji Pozarządowych. Rada jest organem doradczym
zwłaszcza podczas tworzenia programu współpracy. Rada
organizuje niezależnie od samorządu spotkania z
organizacjami pozarządowymi „My i nasz przestrzeń”. Ich
celem jest integracja, rozbudzenie współpracy i zwiększenie
potencjału III sektora.



Współpraca z Centrum Organizacji 
Pozarządowych

Współpraca z Centrum Organizacji Pozarządowych w
Kartuzach prowadzonego przez Fundację Edukacji i Działań
Społecznych w ramach projektu „Od samoorganizacji do
partycypacji poprzez wsparcie pomorskich centrów
organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków
UE w ramach EFS. Centrum uzupełnia lukę we współpracy z
organizacjami pozarządowymi



Wspólne działania



Akcja zostaw 1 % w pow. kartuskim

Wspólnie z organizacjami pozarządowymi od 2015 r.
prowadzimy akcję „Zostaw 1 % podatku w Powiecie
Kartuskim”

W ramach akcji, która odbyła się w tym roku po raz trzeci
różne instytucje lobbują o przekazywanie swojego 1 %
podatku organizacjom pożytku publicznego z terenu
powiatu kartuskiego. Rozdawane są ulotki i rozwieszane
plakaty, które docierają do parafii, gmin, GOPS-ów, biur
rachunkowych. W akcję nieodpłatnie angażują się także
lokalne media i prasa.



Ile z 1 %?



1 % podatku

Mieszkańcy powiatu kartuskiego przekazali w 2016 r. kwotę
2 mln zł (2015 r. – 1,7 mln zł, 2014 r. – 1,5 mln zł) w ramach
1 % podatku, ale jak obliczył Urząd Skarbowy, że jeżeli
wszyscy podatnicy zadeklarowaliby przekazanie swojego
podatku to kwota ta wyniosłaby 2 454 731,70 zł.

Do opp z powiatu kartuskiego trafiło 566 665,90 tys. zł
(w 2015 r. - 426 368,41 zł).



Od 2008 r. organizujemy święto organizacji pozarządowych,
któremu organizacje w 2016 r. nadały nazwę Festiwal
„Ludzie dla Ludzi”.

Organizacje przygotowują interaktywne stoiska, prezentują
się na scenie lub w inny sposób pokazując mieszkańcom
wycinek swojej działalności i zachęcając do angażowania się
w życie społeczne naszego powiatu.

Targi organizacji pozarządowych 
– Festiwal „Ludzie dla Ludzi”



Festiwal „Ludzie dla Ludzi”
Konkursy na scenie



Festiwal „Ludzie dla Ludzi”
Wspólne gotowanie zupy przez panie z KGW



Festiwal „Ludzie dla Ludzi”
Prezentacja klubów sportowych



Festiwal „Ludzie dla Ludzi”
Stoiska organizacji



Festiwal „Ludzie dla Ludzi”
Pokazy pierwszej pomocy



16 grudnia w Kartuzach z inicjatywy Rady Organizacji
Pozarządowych i we współpracy z Gminą Kartuzy odbyła
się po raz pierwszy „Kaszubska Wigilia”.

To inicjatywa skierowana przede wszystkim do osób
ubogich i samotnych. Jej ideą jest pokazanie tym osobom,
że nie są same, że pamiętają o nich organizacje
pozarządowe i władze. Podczas Wigilii śpiewamy wspólnie
kolędy, składamy sobie życzenia i spożywamy wspólnie
wigilijne posiłki.

„Kaszubska Wigilia”



Kaszubska Wigilia



Kaszubska Wigilia



Szkolenia dla organizacji

Od paru lat zlecamy szkolenia i warsztaty dla organizacji
pozarządowych, których celem jest pomoc w prowadzeniu
księgowości, otoczenia formalno-prawnego, pisania wniosków
o dotacje, współpracy z biznesem etc.

Celem tych szkoleń jest profesjonalizacja działań organizacji
pozarządowych, a co za tym idzie uniezależnianie się od dotacji
publicznych.



Konferencja ngo’s

Po raz pierwszy w tym roku zostanie zorganizowana
konferencja dla organizacji pozarządowych, której celem
będzie budowanie partnerstw między organizacjami
pozarządowymi. Widzimy konieczność stwarzania warunków
do spotkań trzeciego sektora, do poznania się i zawiązania
wzajemnie współpracy.



Model i standardy współpracy

• Otwarcie władz na współpracę z organizacjami
pozarządowymi

• Otwarcie organizacji pozarządowych na współpracę
z samorządem

• Zaufanie i troska z obu stron

• Partycypacja, konsultacje – słuchanie się wzajemne
i szukanie rozwiązań w obecnym systemie prawym

• Pełnomocnik musi być rzecznikiem zarówno władz
samorządowych jak i organizacji, pełni rolę mediatora



Dziękuję za uwagę!

Aleksandra Kuczkowska
Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


