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

Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R. 
 
W spotkaniu uczestniczyło 11 członków Rady Organizacji Pozarządowych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego oraz 2 pracowników Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi (wraz z osobą odbywającą w Biurze praktyki studenckie). Lista 

uczestników spotkania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

 
1. Otwarcie i powitanie uczestników spotkania przez Przewodniczącą ROP, 

2. Przyjęcie porządku obrad, 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania plenarnego ROP WK-P, 

4. Informacja Pełnomocnika Zarządu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi     

o podjętych i planowanych działaniach, 

5. Informacje o działaniach Rady między posiedzeniami, 

6. Informacja o zmianach w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, 

7. Informacja o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 oraz 

wieloletnim programie współpracy z organizacjami, 

8. Sprawy różne, 

9. Zakończenie. 

 

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 III plenarnej sesji           

z dnia 24 października 2008 r. 

Ad. 4 Pani Ewa Głodowska-Morawska, przy pomocy prezentacji multimedialnej, przedstawiła 

przebieg i efekty prac nad wieloletnim programem współpracy samorządu województwa        

z organizacjami pozarządowymi, które koordynowało w 2009 r. Biuro Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Treść wystąpienia stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. 5 Pani Łucja Andrzejczyk poinformowała o licznych zaproszeniach, otrzymywanych przez 

Prezydium, na wszelakie spotkania. Wyraziła jednak ubolewanie z powodu niemożliwości 

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, przez wzgląd na brak czasu.  



Prezydium brało natomiast udział w marcowych i czerwcowych spotkaniach w Brodnicy           

i Górznie oraz czynnie uczestniczyło w pracach Kapituły Konkursu „Rodzynki                              

z pozarządówki”.  

Ad. 6 Pani Łucja Andrzejczyk omówiła proponowane zmiany w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie związane z prowadzeniem odpłatnej i nieodpłatnej działalności 

statutowej organizacji pozarządowych, a dokładniej z: 

• modyfikacją definicji działalności nieodpłatnej organizacji pozarządowych poprzez 

wskazanie, że dotyczy ona działalności wykonywanej w sferze zadań publicznych, 

związanych obszarami pożytku publicznego wymienionymi w ustawie, 

 

• zmianą uwarunkowań odpłatnej działalności statutowej, dzięki czemu może się ona 

stać bardziej atrakcyjną formą wykonywania zadań w sferze pożytku publicznego,   

 

• doprecyzowaniem definicji działalności odpłatnej organizacji pozarządowych poprzez 

uelastycznienie zakresu, w którym organizacje będą miały możliwość sprzedaży 

przedmiotów i darowizn uzyskanych dzięki osobom korzystającym z działalności 

pożytku publicznego; kryteria, według których ustala się różnicę pomiędzy 

działalnością gospodarczą a działalnością odpłatną, również ulegną zmianie,  

 

• zmianą procedur konkursowych, dotyczącą między innymi:  

 

a) zniesienia obowiązku publikowania informacji o konkursach w prasie, 

b) określenia minimalnego terminu zgłaszania ofert – 21 dni, 

c) określenia przepisów regulujących kryteria oceny ofert, 

d) składu komisji konkursowych, a dokładniej możliwości uczestnictwa w komisji 

reprezentantów organizacji pozarządowych i zrównanych z nimi podmiotów, 

e) umożliwienia samorządom zlecenia prowadzenia konkursu samym 

organizacjom pozarządowym, 

 

• uzyskiwaniem statusu OPP: dopracowanie art. 20 dotyczącego kryteriów, które mają 

być spełnione w przypadku podmiotu starającego się o status pożytku publicznego; 

pojawienie się nowych wymogów dotyczących uzyskania statusu OPP. 

Ad. 7 Panie Łucja Andrzejczyk i Ewa Głodowska-Morawska omówiły przebieg konsultacji 

projektu Programu współpracy na rok 2010, informując, iż naniesiono poprawki po 

wcześniejszych uwagach 4 organizacji. 

Uczestnicy spotkania otrzymali projekt programu współpracy województwa kujawsko-

pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, w którym naniesiono część propozycji organizacji 



pozarządowych. Następnie przeanalizowano treść projektu Programu współpracy na rok 

2010, wysłuchano uwag, i naniesiono poprawki dotyczące: 

- zmiany wyrażenia z punktu 1a „wspieranie zadań z zakresu wsparcia osób starszych , 

nieuleczalnie i przewlekle chorych w ich codziennym funkcjonowaniu (…)” na „wspieranie 

zadań dotyczących wsparcia osób starszych, nieuleczalnie  i przewlekle chorych (zarówno 

osób młodszych jak i starszych) w ich codziennym funkcjonowaniu (…)”,  

- punkt 1d: wyrażenie „wspieranie zadań z zakresu wsparcia rodziny w jej funkcji 

socjalizacyjnej” zastąpiono „wspieranie zadań obejmujących pomoc rodzinie w procesie 

socjalizacji”, 

- modyfikacja punktu 1h : „prowadzenie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnej (…)”, 

Punkt 2a. Programu współpracy wywołał dyskusję, dotyczącą uwzględnienia frazy „zdrowie 

psychiczne”, która zdaniem niektórych osób biorących udział w spotkaniu, powinna być 

usunięta. Zdaniem księdza Marka Borzyszkowskiego, punkt ten powinien zostać bez zmian, 

dlatego też decyzję podjęto na drodze głosowania, podczas którego 6 osób było „przeciw” 

zmianom tego zapisu, natomiast 4 osoby głosowały „za”, w wyniku czego, żadne zmiany nie 

zostały naniesione.     

Pani Barbara Tuptyńska zaproponowała dodanie do punktu dotyczącego „Działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych” zapisu o promowaniu dobrych praktyk szczególnie z zakresu 

rehabilitacji zawodowej. 

Projekt Programu przyjęto na drodze głosowania, w którym wszyscy zagłosowali za 

przyjęciem projektu (wyłączając panią Barbarę Tuptyńską, która wcześniej opuściła 

spotkanie).  

Ad. 8 Uczestnicy spotkania poruszyli następujące kwestie: 

- pani Łucja Andrzejczyk poinformowała o federalizacji organizacji socjalnych oraz o 

spotkaniu diagnozującym potrzeby organizacji, które odbędzie się w dniach 28 - 29 listopada 

2009 r. (więcej informacji na stronie www.tlok.pl w zakładce OWIES - Spotkania organizacji 

socjalnych), 

- pani Łucja Andrzejczyk przekazała również informacje dotyczące ustawy o petycjach, a 

dokładniej o możliwości kierowania pytań i próśb do zarówno samorządu jak i rządu; petycje 

te można przesyłać drogą elektroniczną lub listowną (nie może być to poczta anonimowa!); 

odpowiedź na daną petycję musi udzielona w czasie 3 miesięcy od momentu otrzymania 

petycji, 

- przekazano informację dotyczącą nowelizacji ustawy o domach pomocy społecznej.  

 



Załączniki: 

1)  Lista uczestników spotkania, 

2) Informacja Pełnomocnika Zarządu Woj. Kuj.-Pom. ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi o podjętych i planowanych działaniach. 

 

 

 

Protokół sporządził:                       Podpisy osób zatwierdzających protokół: 

Paweł Chrustowski                                    Łucja Andrzejczyk 

Toruń, 22.10. 2009 r. 


