
Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

w Dąbrowie Górniczej. 



DĄBROWA GÓRNICZA to miasto na prawach powiatu zajmujące obszar 188 km2  i liczące ok. 122 tys. 
mieszkańców. To miasto o średnim budżecie ok. 500 mln zł (rok 2014: 850 mln w tym 360 inwestycje).  
Położona we wschodniej części Wyżyny Śląskiej stanowi obszarowo 9 miasto w Polsce. Wraz z 14 
miastami tworzy Górnośląsko – Zagłębiowski Związek Metropolitalny. Dąbrowa Górnicza składa się z 
tzw. miejskiego Centrum, czyli dzielnic typowo miejskich i dzielnic wiejskich (zielonych). 
 

 
 
 

Specyfika miasta sprawia, że Dąbrowski trzeci sektor składa się z organizacji pozarządowych, które działają  
w bardzo wielu obszarach i w bardzo różnych formach prawnych. 
 
Dla dzielnic zielonych są to: Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Łowieckie, Stowarzyszenie Pszczelarzy, Kluby Piłkarskie, Koła 
Gospodyń Wiejskich i Parafie. Dla dzielnic miejskich są to: głównie stowarzyszenia i fundacje działające w obszarze: 
kultury i sztuki, ekologii i ochrony zwierząt, rekreacji i sportu, pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, promocji 
zdrowia, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, oświaty, wspierania osób niepełnosprawnych. Dzięki 4 jeziorom 
Pogoria mamy również Koła Wędkarskie oraz Kluby Żeglarskie i Windsurfingowe. Współpracują z nami również 
nieformalne grupy nurków, a z Pogoriami związani są również biegacze, rowerzyści oraz rolkarze. 
 
W rejestrach mamy ponad 280 podmiotów zaliczanych do 
trzeciego sektora. Na podstawie danych Biura Organizacji 
Pozarządowych określamy,  iż aktywnych jest ponad 120 
podmiotów w czym 24 OPP. W internetowej Bazie NGO do 
której wpis jest dobrowolny jest obecnie 87 wpisów. W 
Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych zrzeszonych jest  
70 organizacji. Z budżetu miasta na kwotę ok. 3,6 mln zł 
realizowanych jest ponad 120 zadań zleconych w ramach 
dotacji.   
 



Partnerstwo publiczno – społeczne: „Wspólnie dla Miasta” to pakt o współpracy na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego między Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych (DFOP), a 
Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Pakt, który powstał w 2007 roku przy okazji prac nad 
Strategią Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2020 r.  Zaproszenie przedstawicieli organizacji do 
prac nad nią powoduje powołanie przez 33 organizacje do życia DFOP-u oraz rozpoczęcie prac nad 
dokumentem pozwalającym na wprowadzenie mechanizmów wspierania rozwoju trzeciego 
sektora. Prace nad programem są wsparte niewielką dotacją dla Stowarzyszenia Zielone Zagłębie 
przyznaną przez MPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2007. Do prac nad nim 
wykorzystana zostaje diagnoza stanu dąbrowskiego 3 sektora i jego współpracy z administracją, 
przygotowana przez to Stowarzyszenie.  
  
W rezultacie w grudniu 2007 r. Rada Miejska przyjmuję w drodze uchwały Program Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008-2013. (miesiąc po przyjęciu Strategii Rozwoju Miasta w 
której obok czterech innych swoje miejsce znajduje priorytet: Integracja Wspólnot Lokalnych do którego 
nawiązuje program.  



5 lat realizacji Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, pozawala na wdrażanie narzędzi 
 i form współpracy, które od początku się uzupełniają tworząc w konsekwencji model współpracy 
oparty na czterech elementach: 

 Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych (DFOP) działającym od 2007 r. Obecnie zrzeszającym  70 organizacji i 
będącym porozumieniem NGO. DFOP pełni, także funkcję integracyjną i reprezentacyjną. 

 Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, funkcjonującej  
od 2008 r. Pełniącej rolę platformy dialogu między Urzędem (3 os.), NGO (5 os.) i Radą Miejską (2 os.)  

 Biurze Organizacji Pozarządowych i Aktywności 
Obywatelskiej (BOP) prowadzonym w strukturach 
Urzędu Miejskiego w pionie Prezydenta Miasta, które 
obecnie składa się z 5 osób wraz z Pełnomocnikiem ds. 
współpracy z NGO. 

 Inkubator ze Społecznej Przedsiębiorczości  (ISP), czyli 
miejscu, w którym każda NGO oraz  mieszkaniec 
zainteresowany działaniami obywatelskimi, uzyska bezpłatne 
wsparcie. Inkubator pracuje od 8.00 do 20.00 w dni 
powszednie, zatrudnia 3 osoby i jest prowadzony przez BOP.  



DĄBROWSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 Jest dobrowolnym i apolitycznym porozumieniem autonomicznych oraz równoprawnych  
70 organizacji pozarządowych. (założycielami były 33 organizacje w 2007 roku) DFOP działa 
na podstawie uchwalonego przez członków Regulaminu. 

  
 Głównym celem DFOP jest wypracowanie wspólnego stanowiska strony pozarządowej oraz demokratyczny sposób 

wybierania spośród swojego grona 5-osobowej reprezentacji tzw.: Prezydium DFOP, którzy wchodzą w skład Rady 
Pożytku.  DFOP wybiera przedstawicieli do komisji i różnych zespołów. DFOP opiniuje i rekomenduje oraz 
monitoruje w obszarze zarządzanie sferą pożytku publicznego oraz sfery szeroko rozumianej współpracy.   

 
 Do DFOP może przystąpić każda organizacja pozarządowa działająca na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej, 

(również te nie posiadające osobowości prawnej).  
 

 DFOP spotyka się na Walnych Zgromadzeniach ok. 3 w roku i spotkaniach nieformalnych, grupach roboczych 
(frekwencja to ok. 40 - 50%). Oficjalne decyzje najczęściej opinie DFOP podejmuje w swoich uchwałach, które 
trafiają do Prezydenta. 
 

 Raz w roku DFOP organizuje sesję  wyjazdową oraz tzw. Festiwal Ludzi Aktywnych (Zagłębiowskie Festiwale 
inicjatyw Pozarządowych) 
 

 Administracyjno, organizacyjnie DFOP obsługuje Biuro Organizacji  Pozarządowych, które stanowi jego sekretariat.  
Informację o działaniach, podjętych decyzjach i walnych, spotkaniach ich przebiegu oraz regulamin, skład 
Prezydium, lista członków i deklaracja są dostępne: http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/dabrowskie-forum 
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RADA POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA 

 
 

 Rada  jest  organem  opiniodawczo – doradczym i pomocniczym Prezydenta Miasta. 
 

 W systemie współpracy odgrywa rolę platformy porozumienia między stroną administracji  
publicznej, a stroną organizacji pozarządowych zrzeszonych w DFOP. Przedstawiciele DFOP  
na Radzie przekazują opinie organizacji członkowskich i poruszają kwestie zgłoszone na DFOP. 
 

 Rada I kadencji została powołana w 2008 roku na podstawie Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Rada II kadencji jest powoływana na podstawie uchwały i przepisów ustawy o pożytku. 
 

 Skład Rady to 5 przedstawicieli DFOP, 2 Przedstawicieli Rady Miejskiej oraz 3 Przedstawicieli Prezydenta Miasta. 
W okresie od 2008 r. do 2012 r. Rada obradowała 18 razy, przy czym frekwencja Rady podczas posiedzeń wynosi  
ok. 60-70 % członków. 
 

 Oficjalne decyzję Rada podejmuje w uchwałach,  które trafiają na DFOP oraz do Prezydenta. Rada opiniuje projekty 
zarządzeń i uchwał, które dotyczą sfery pożytku. Rekomenduje DFOP i Prezydentowi różnego rodzaju rozwiązania w 
tym Roczny Program Współpracy. Jest organizatorem konsultacji branżowych obszarów dotacyjnych. 
 

 Informacje o działaniach Rady, podjętych decyzjach, spotkaniach ich przebiegu, jej skład są dostępne:  
http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/program-wspolpracy/rada-pozytku-publicznego-miasta-dabrowa-gornicza  
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BIURO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ (BOP) 

 Funkcjonuje jako samodzielna komórka Urzędu Miejskiego w pionie Prezydenta Miasta.  
Na czele BOP stoi jego Kierownik wypełniający również rolę tzw. Pełnomocnika Prezydenta Miasta  
ds. współpracy z NGO.  
 

 BOP jest głównym elementem modelu współpracy, będącym źródłem animacji współpracy oraz łącznikiem pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną.  BOP organizuje i nadzoruje tzw. system wsparcia, czyli 
Inkubator. Opracowuje konsultuje, wdraża procedury związane z realizacją ustawy o działalności pożytku 
publicznego, koordynuje i prowadzi je w urzędzie. Jego pracownicy doradzają urzędnikom i pracownikom jednostek 
podległych, a także przedstawicielom organizacji pozarządowych. Często jest to Biuro pierwszego kontaktu w którym 
się wyjaśnia i podpowiada jak załatwić sprawę w urzędzie. W 2013 roku zmienia nazwę poszerzając zakres swoich 
działań o prowadzenie Budżetu Partycypacyjnego oraz procesów związanych z konsultacjami społecznymi i 
koordynacją ciał opiniodawczo – doradczych funkcjonujących przy Prezydencie Miasta. 
 

 BOP współpracuje również z tzw. organizacjami infrastrukturalnymi z regionu i kraju oraz innymi samorządami, 
które prowadzą aktywną politykę wspierania trzeciego sektora.  
 

 BOP mieści się w Centrum Administracyjnym, gdzie funkcjonuje Urząd Miejski. Rozwija się od 2008 r.  Jego stan 
etatowy w 2014 to 5 etatów oraz 3 etaty w Inkubatorze,  który działa poza Urzędem jako ośrodek wsparcia. Warto 
zaznaczyć, iż BOP rozpoczął swą  działalność tylko z dwoma pracownikami. 



Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP)  
 
Funkcjonuje jako wyspecjalizowana jednostka Biura Organizacji Pozarządowych  
tzw. ośrodek wsparcia. 
 
Funkcjonuje w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w samym centrum Dąbrowy. Pozwala mu to na  
odgrywanie roli „miejsca NGO”. Działa od godz. 8.00 do 20.00 w dni powszednie z możliwością funkcjonowania w 
soboty, akcyjnie w niedziele.  
 
W ISP wsparcie otrzyma każda organizacja pozarządowa i podmiot ekonomii społecznej. Na pomoc  
w założeniu organizacji lub zostaniu wolontariuszem może liczyć każdy mieszkaniec miasta. Przedstawiciele NGO 
mogą uczestniczyć w szkoleniach, seminariach, warsztatach, doradztwie księgowym i prawnym, a także 
marketingowym, czy tych dotyczących tworzenia, realizowania i rozliczania projektów. To w ISP spotykają się grupy 
założycielskie, partnerstwa czy zarządy, a niejednokrotnie odbywają się walne zgromadzenia mniejszych NGO. 
 
Jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu miasta. Przy jego prowadzeniu współpracujemy w 
ramach partnerskiego projektu Urzędów Miejskich w Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Tychach, Żorach, Bielsku Białej  
i Częstochowy oraz Stowarzyszeniami: Teatr Grodzki 
 z Bielska i CRiS z Rybnika.  Powstał na bazie  
Inkubatora Trzeciego Sektora prowadzonego  
przez Stowarzyszenie „Zielone Zagłębie” w ramach  
projektu „18 w sieci”. To NGO przekazała Urzędowi  
swój sprzęt i meble na użytek ISP. 
 
  



Efekty dobrej współpracy:  



Realizacja Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, to rozwiązanie, które pozwala  
na stopniowe wprowadzanie narzędzi wsparcia rozwoju trzeciego sektora i budowy narzędzi dialogu  
i współpracy między administracją, a parterami obywatelskimi. Zaangażowanie i chęć współpracy  
z strony samorządu oraz zorganizowanie się Trzeciego Sektora zapewnia stabilność rozwoju modelu  
i jego poszczególnych elementów nie skazując ich na upadek po zakończeniu realizacji pojedynczych 
projektów.       
 
  

Program przygotowano w okresie od maja do 

października. Podczas 4 spotkań roboczych 

łącznie 80 osób dyskutowało na tematy 

związane z: aktywnością obywatelską, form 

współpracy pomiędzy administracją publiczną 

i organizacjami społecznymi, partnerstw na 

rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 

 

Następnie program został upubliczniony do 

konsultacji, a w końcu zaprezentowany Radzie 

Miejskiej.   

    

  

W styczniu 2014 roku Rada Miejska przyjęła do realizacji 

kolejny, drugi już: 

Program Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej 2020 



 
 
 
 
      
           
 
  

cel główny: kontynuowanie działań służących 

wzmocnieniu podmiotowości mieszkańców Dąbrowy Górniczej jako 

wspólnoty oraz stworzenie warunków dla dalszego rozwoju instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

w Dąbrowie Górniczej 2020 

 Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym miasta, 

stanowiącego warunek konieczny dla stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej 

aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza.  

 

 Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego  

(ze szczególnym uwzględnieniem organizacji  

pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej). 

 

 Stworzenie adekwatnych do potrzeb Dąbrowy Górniczej  

mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego 

opartego o zasady pomocniczości, partycypacji,  

dialogu i partnerstwa pomiędzy administracją samorządową, 

a aktorami społecznymi. 

 

cdn. 
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Biuro Organizacji Pozarządowych  

i Aktywności Obywatelskiej 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 

Partnerstwo: "Wspólnie dla Miasta" 

tel. 032 295-96-38, tel.: 032 295-68-87 

Faks: 032 295-96-51 

ngo.dabrowagornicza@gmail.com 

 

 

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości 

Aleja Tadeusza Kościuszki 25 

tel. 668 573952 

inkubator.dg@gmail.com 

 

 

www.ngo.dabrowa-gornicza.pl 

  

 
 

mailto:ngo.dabrowagornicza@gmail.com
http://www.ngo.dabrowa-gornicza.pl/
http://www.ngo.dabrowa-gornicza.pl/
http://www.ngo.dabrowa-gornicza.pl/

