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CELE I ZADANIA

KONSTRUKCJA ZAPISÓW W STATUCIE

Osiągnięcie celów Stowarzyszenia poprzez realizację zadań:

Określenie CELU

ZADANIA

do określonego 
CELU

MONITOROWANIE 
(wskaźnik, 
miernik)

REALIZACJA

(sposób, 
odpowiedzialność)



Przykład
Cel 1. Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach

Zadania wszystkie ze statutu:

1. inspirowanie i wspieranie programów lokalnych Zdrowych Miast,

2. rozwijanie współpracy między miastami i gminami,a zwłaszcza 
położonymi w regionach kraju o dużym zagrożeniu środowiska i zdrowia,

3. powszechna edukacja w zakresie promocji zdrowia i ochrony środowiska, 
z udziałem decydentów i polityków lokalnych,

4. upowszechnianie zdobytych doświadczeń, materiałów, bazy danych, 
tłumaczeń z języków obcych, prowadzenie konsultacji technicznych, 
doradztwo dla gmin,

5. współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką 
zdrowotną i ekologiczną oraz innymi zagadnieniami sprzyjającymi 
rozwojowi zdrowych miast



Przykład
CEL ZADANIA SPOSÓB

MONITOROWANIA
REALIZACJA

Poprawa stanu środowiska 
naturalnego w gminach

Jakie zadania SZMP mogą 
przyczynić się do poprawy 
stanu środowiska 
naturalnego?

Jak zmierzyć czy dzięki 
działaniom SZMP udało się 
poprawić stan środowiska 
naturalnego w gminach?

Jaką moc sprawczą ma 
SZMP, aby w jakiejkolwiek 
gminie poprawić stan 
środowiska naturalnego?

1. Aby poprawić stan środowiska naturalnego należałoby znać stan wyjściowy i porównać go z efektem końcowym.

2. Lepiej jest definiować cele odnoszące się do węższego zakresu i według zasady SMART

Propagowanie wiedzy na 
temat współczesnych 
zagrożeń środowiskowych

1)Organizacja warsztatów 
dla członków SZMP 
dotyczących metodologii 
diagnozowania zagrożeń 
czynników środowiskowych 
w gminach
2)Przeprowadzenie 
konkursu mini grantów dla 
lokalnych inicjatyw w tym 
zakresie

1)liczba gmin oraz osób
uczestniczących w 
warsztatach

2) liczba gmin, które 
otrzymały granty, liczba 
uczestników wydarzeń, 
kwota na realizację

Zespół roboczy składający
się z członków SZMP



CELE I ZADANIA

OKREŚLENIE CELU

1. Zdefiniowanie celu powinno odnosić się do zakresu zadań 
możliwych do wykonania w ramach działalności Stowarzyszenia, a 
nie dotyczyć celów czy też strategii, które wynikają z zadań JST

2. Aby trafnie określić cel należy określić rolę Stowarzyszenia, potrzeby 
samorządów w tym zakresie i korzyści z przynależności.

3. Cele wójtów, burmistrzów i prezydentów nie powinny być celami 
funkcjonowania Stowarzyszenia 

POTRZEBY 
GMIN

ROLA SZMP
WZAJEMNE 
KORZYŚCI

CELE



CELE I ZADANIA
OKREŚLENIE ROLI SZMP – MIEJSCE W SYSTEMIE PROFILAKTYKI I OCHRONY ZDROWIA

ZADANIA 
REALIZOWANE 

PRZEZ PAŃSTWO

ZADANIA 
REALIZOWANE 

PRZEZ 
WOJEWÓDZTWA I 

URZĘDY 
MARSZALKOWSKIE

ZADANIA 
USTAWOWE 

REALIZOWANE 
PRZEZ JST

ZADANIA WŁASNE 
PRZYJĘTE DO 

REALIZACJI PRZEZ 
GMINY 

ZADANIA 
PROPONOWANE 

PRZEZ SZMP



CELE I ZADANIA
OKREŚLENIE ROLI SZMP – MIEJSCE W SYSTEMIE PROFILAKTYKI I OCHRONY ZDROWIA

ZADANIA 
PROPONOWANE 

PRZEZ SZMP

ZADANIA 
USTAWOWE 

REALIZOWANE 
PRZEZ JST

ZADANIA WŁASNE 
PRZYJĘTE DO 

REALIZACJI PRZEZ 
GMINY 

Np. Organizacja szkoleń i 
warsztatów wspierających rozwój 
kompetencji członków SZMP

Np. Tworzenie, inicjowanie i 
upowszechnianie projektów dla 

członków SZMP 



ZAKRES MERYTORYCZNY CELÓW I ZADAŃ
DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JAKO UZUPEŁNIENIE 
FUNKCJONUJĄCYCH SYSTEMÓW PROFILAKTYKI I OCHRONY 
ZDROWIA

1. Analiza aktualnie obowiązujących przepisów, z których wynikają 
zadania dla JST – to, co jest obowiązkiem dla samorządu nie 
powinno być zadaniem statutowym SZMP

2. Analiza funkcjonalności i roli podmiotów opiniodawczych i 
inicjatywnych, które współpracują z JST – wykluczenie dualizmu 
czynności wykonywanych na potrzeby tych podmiotów oraz 
SZMP

3. Weryfikacja celów i zadań pod kątem ich realności i 
wykonalności



ZAKRES MERYTORYCZNY CELÓW I ZADAŃ

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA UKIERUNKOWANE NA ZABEZPIECZENIE 
POTRZEB GMIN ZRZESZONYCH W SZMP

1. Zdefiniowanie roli Stowarzyszenia jako „DOSTAWCY” pewnego 
rodzaju usług dla gmin zrzeszonych w SZMP

2. Koncentracja na ODBIORCY = gminach zrzeszonych w SZMP

POTRZEBY 
GMIN

ROLA SZMP
WZAJEMNE 
KORZYŚCI

CELE ZADANIA
SPOSÓB 

REALIZACJI



ZAKRES MERYTORYCZNY CELÓW I ZADAŃ

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA UKIERUNKOWANE NA ZABEZPIECZENIE 
POTRZEB GMIN ZRZESZONYCH W SZMP c.d.

3. Poszerzenie katalogu zadań statutowych o obszary ujęte w ustawie 

o działalności pożytku publicznego (finansowanie)

4. Dodanie zapisów określających sposób realizacji zadań 

np. poprzez zespoły robocze 

5. Analiza uwarunkowań w otoczeniu tj. przepisów i zasad ubiegania się                           
o finansowanie działań Stowarzyszenia z innych źródeł poza składakami 
i sponsorami



ZAPISY STATUTOWE

UPORZĄDKOWANIE ZAWARTOŚCI DOTYCZACEJ CELÓW,ZADAŃ 
I PROGRAMÓW LOKALNYCH ZDROWYCH MIAST

1. Analiza pojęć i zapisów statutowych oraz programowych 
odnoszących się do istniejących/przywołanych form 
działalności:

❖krajowa sieć Zdrowych Miast

❖programy lokalne Zdrowych Miast

❖lokalny zespół koordynacyjny

2. Weryfikacja wskazanych powyżej zapisów pod kątem tego, co 
należy rozumieć pod tymi pojęciami i jaka jest ich rola w 
działalności SZMP



ZAPISY STATUTOWE
1. Analiza pojęć i zapisów adekwatnie do nazewnictwa i 

zakresu działalności Stowarzyszenia:

❖Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

❖??? gminy, które nie posiadają praw miejskich

❖przynależność do Stowarzyszenia gmin wiejskich

2. Status i funkcjonowanie w Stowarzyszeniu osób 

i podmiotów niezrzeszonych

3. Zasady współpracy z innymi podmiotami



DANE I SPRAWOZDANIA

UPORZĄDKOWANIE ZAPISÓW STATUTOWYCH

1. Analiza zakresu danych pozyskiwanych

❖krajowa sieć Zdrowych Miast

❖programy lokalne Zdrowych Miast

❖lokalny zespół koordynacyjny

2. Weryfikacja wskazanych powyżej zapisów pod kątem tego, co 
należy rozumieć pod tymi pojęciami i jaka jest ich rola w 
działalności SZMP



KONSTRUKCJA STATUTU I ORGANIZACJA PRACY

Wariant 1

Cele 
zapisane 

w Statucie

Zadania
przypisane 
do Celów  

Plan pracy 
SZMP na 
dany rok

Zadaniowe zespoły robocze
/sposób ich powoływania i 

funkcjonowanie/



KONSTRUKCJA STATUTU I ORGANIZACJA PRACY

Wariant 2

Priorytety 
określone w 

Statucie

Kierunki 
działania 

określające 
rodzaj 

realizowanych 
zadań 

Zapisy 
uniwersalne i 
wieloletnie w 

Statucie

Zadaniowe zespoły robocze
/sposób ich powoływania i 

funkcjonowanie/



KONSTRUKCJA STATUTU I ORGANIZACJA PRACY

Wariant 3

Priorytety 
określone w 

Statucie

Kierunki 
działania 

określające 
rodzaj 

realizowanych 
zadań 

Zapisy 
uniwersalne i 
wieloletnie w 

Statucie

Sposób realizacji zadań określony w 
Uchwale 



IDENTYFIKACJA POTRZEB 

• Analiza potrzeb i oczekiwań członków Stowarzyszenia 

• Analiza możliwości zaspokojenia wzajemnych potrzeb

DOSTAWCA                           ODBIORCA

• Analiza kategorii GMINA MAŁA /GMINA DUŻA na potrzeby:

➢dostosowania zadań do możliwości

➢adekwatnego projektowania działań 



Dziękuję za uwagę.

Joanna Olenderek

Koordynatorka lokalna

Joanna_Olenderek@um.poznan.pl


