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PROTOKÓŁ Z III SPOTKANIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2008 R. 
 

W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby, w tym 20 członków Rady Organizacji Pozarządowych 
Województwa Kujawsko‐Pomorskiego oraz 3 pracowników Biura Pełnomocnika ds. 
Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi. Lista uczestników spotkania stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszego protokołu. 

 
Porządek obrad: 

 
1. Powitanie i otwarcie spotkania, 
2. Przyjęcie porządku obrad, 
3. Przyjęcie protokołu z II spotkania plenarnego ROP WK‐P, 
4. Podsumowanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa kujawsko‐

pomorskiego z organizacjami pozarządowymi� na rok 2008,  
5. Informacja Pełnomocnika Zarządu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi o 

podjętych i planowanych działaniach, 
6. Zaopiniowanie projektu Programu współpracy samorządu województwa kujawsko‐

pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2009 r., 

7. Sprawy różne. 
 

Ad. 1 Przybyłych gości powitała i otworzyła spotkanie Przewodnicząca Rady Organizacji 
Pozarządowych Województwa Kujawsko‐Pomorskiego � p. Łucja Andrzejczyk. 

Ad. 2 Zaproponowany przez Przewodniczącą porządek obrad przyjęto przez jednomyślne 
głosowanie. 

Ad. 3 Przeczytano i przyjęto przez jednomyślne głosowanie protokół z II plenarnej sesji z dnia 
26 października 2007 r. 

Ad. 4 Podsumowania realizacji programu współpracy samorządu województwa kujawsko‐
pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2008 r. dokonała p. Łucja Andrzejczyk, 
stwierdzając, że program zrealizowano w 100%. Jednocześnie przekazała podziękowanie dla 
Pani Ewy Głodowskiej � Morawskiej � Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi Województwa Kujawsko‐Pomorskiego za owocną i dobrą współpracę z ROP 
W‐KP oraz efektywne działania na rzecz trzeciego sektora w województwie. 

Ad. 5  Pani Ewa Głodowska‐Morawska, przy pomocy prezentacji multimedialnej, 
przedstawiła działania Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
w pierwszym roku działalności oraz plan pracy na rok 2009. Treść wystąpienia stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Wypowiedzi pań ‐ Andrzejczyk i Głodowskiej‐Morawskiej wywołały dyskusję na temat 
przebiegu otwartych konkursów ofert, w wyniku której zgłoszono następujące postulaty: 

‐ Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych nie powinien 
ograniczać się do członków ROP W‐KP. Członkowie ROP W‐KP powinni zaproponować 
przedstawicielom organizacji działających w ich środowiskach uczestnictwo w komisjach 
konkursowych. Pani Andrzejczyk zaproponowała, aby przeszkolić odpowiednią grupę 
członków organizacji pozarządowych w celu przygotowania ich do pracy w komisjach 
konkursowych 

‐ Należy odejść od nadmiernego �rozdrobnienia� dotacji, które, miało miejsce w 2008 r. 
mimo postulowania zmiany w tym zakresie przez ROP W‐KP jesienią 2007 r. Udzielanie 
dotacji w wysokości np. 1500 zł, jest nieefektywne dla obydwu stron, ponieważ koszty jej 
obsługi oraz rozliczenia są niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości.  

‐ Niepokoi fakt znacznych rozbieżności pomiędzy propozycjami rozstrzygnięcia konkursów 
wypracowanymi przez komisje konkursowe, a ostatecznymi decyzjami Zarządu 
Województwa. Wnioskuje się o nadanie większego znaczenia ocenie dokonanej przez 
komisję konkursową, ponieważ w przeciwnym razie wielogodzinna praca komisji jest 
daremna i niepotrzebna. 

‐ Zgłoszenie przez p. Łucję Andrzejczyk potrzeby organizacji szkoleń dla trzeciego sektora z 
zakresu prawa, księgowości, które będą miały charakter przede wszystkim praktyczny. 

Ad. 6 Panie Łucja Andrzejczyk i Ewa Głodowska‐Morawska omówiły przebieg konsultacji 
projektu Programu współpracy na rok 2009, informując iż w pierwszym etapie konsultacji, w 
okresie od początku sierpnia do 10 września 2008 r., wzięły udział 3 organizacje 
pozarządowe oraz jedna jednostka samorządowa. W drugim etapie konsultacji trwającym od 
3 do 20 października 2008 r. wpłynęły opinie od 3 organizacji pozarządowych.  

Uczestnicy spotkania otrzymali projekt programu współpracy z dnia 23.10.2008 r., w którym 
naniesiono część propozycji organizacji pozarządowych. Jak poinformowała Pełnomocnik 
Zarządu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi propozycje niosące za sobą skutki 
finansowe w postaci zwiększenia środków na zadania publiczne realizowane przez 
organizacje pozarządowe przekazane zostały do właściwych departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego w celu ich rozpatrzenia.   

Następnie przeanalizowano treść projektu Programu współpracy na rok 2009 i wniesiono 
poprawki. 

Projekt Programu przyjęto na drodze głosowania, w którym 19 osób głosowało za przyjęciem 
projektu, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 
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Ad. 7   Uczestnicy spotkania poruszyli następujące kwestie: 

‐ Zgłoszono postulat, aby w corocznym spotkaniu plenarnym Rady Organizacji 
Pozarządowych uczestniczył Marszałek Województwa.  

‐ Pani Barbara Tuptyńska wyraziła swoje oburzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z 
zakresu turystyki pn. �Odkrywca 2008�, do którego jej organizacja zgłosiła dwa wartościowe 
przedsięwzięcia z dziedziny turystyki osób niepełnosprawnych.  

‐ Pani Barbara Tuptyńska przedstawiła wypracowane tezy i wnioski na VIII Konwencji Ruchu 
przeciw Bezradności Społecznej oraz przyjęcia stanowiska w tej sprawie przez Radę 
Organizacji Pozarządowych: podjęcie odpowiednich kroków i działań u Pełnomocnika ds. 
Osób Niepełnosprawnych oraz w Ministerstwie. Przedstawiony dokument stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu. 

‐ Pan Zbigniew Kaczmarek zgłosił postulat, aby porównać kwoty pieniężne przeznaczane na 
zadania publiczne realizowane przez samorząd województwa i zasadność ich wydatkowania 
z kwotami przeznaczanymi na realizację zadań publicznych przez podmioty trzeciego sektora. 

‐ Pani Łucja Andrzejczyk zaproponowała, aby w obrębie ROP stworzyć grupy tematyczne, 
które zajmą się odpowiednią działalnością na rzecz organizacji pozarządowych w obrębie 
danej problematyki. 

‐ Pani Helena Feldheim zaprosiła organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych do 
współpracy przy organizacji II Sesji Osób Niepełnosprawnych, która odbędzie 3 grudnia 2008 
r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.  

‐ Pani Ewa Kwiesielewicz poinformowała, iż w 2009 r. odbędzie się jubileuszowe                        
X Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych organizowane przez ROPS i biuro 
Pełnomocnika. Reprezentowany przez nią Kujawsko‐Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 
Pozarządowych �Tłok� oraz ROP zamierzają uczestniczyć w  organizacji tego przedsięwzięcia. 
Na pytanie kto z uczestników spotkania chciałby włączyć się do prac organizacyjnych swój 
akces zgłosiły następujące osoby: ks. Marek Borzyszkowski, p. Jacek Nowak, p. Barbara 
Tuptyńska, p. Barbara Cichańska. 

Załączniki: 
1)  Lista uczestników spotkania, 
2) Informacja Pełnomocnika Zarządu Woj. Kuj.‐Pom. ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi o podjętych i planowanych działaniach, 
3) Stanowisko organizacji pozarządowych wypracowane na VIII Konwencji Ruchów 

Dotyczących Osób Niepełnosprawnych. 
 
Protokół sporządziła:                      Podpisy osób zatwierdzających protokół: 

Anna Jakubowska 

Toruń, 30.10. 2008 r. 


