
Regulamin Sejmiku Organizacji Pozarządowych 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

 

Rozdział I 

§ 1  Postanowienia ogólne 

1. Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego (zwany dalej „Sejmikiem”) jest reprezentacją 
organizacji pozarządowych wskazanych w art. 3ust 2 i 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie/ Dz. U. Nr 96,poz.873 z pózn. zm./ realizujących 
swoje zadania statutowe ze sfery zadań publicznych  na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

2. Terenem działania Sejmiku jest obszar województwa kujawsko – 

pomorskiego a siedzibą miasto Toruń.  

 3.Cel i zadania Sejmiku mogą być realizowane takŜe poprzez działania 
podejmowane poza terenem województwa. 

4.Kadencja Sejmiku trwa 4 lata. 

 

§ 2  Cele  

1.  Celem Sejmiku jest wspieranie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego i konsolidacja sektora pozarządowego oraz 

angaŜowanie w Ŝycie publiczne wszystkich jego podmiotów.  

2. Cel Sejmiku realizowany jest w partnerstwie z samorządem 

województwa kujawsko-pomorskiego oraz  innymi partnerami. 

 

§ 3 Zadania  

1. Cel będzie realizowany poprzez zadania Sejmiku a w szczególności: 

a. Konsultowanie i wspieranie działalności Biura Pełnomocnika ds. 
NGO  

b. Rekomendowanie swoich przedstawicieli do Wojewódzkiej 
Rady Działalności PoŜytku Publicznego. 

c. Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, 
uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących 
sektora pozarządowego województwa i kraju. 

d. Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska 
odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, w 



szczególności dotyczących sektora pozarządowego 
województwa i kraju. 

e. Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor 
pozarządowy, w szczególności poprzez merytoryczne i 
organizacyjne wspieranie lokalnych partnerstw NGO oraz 
corocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego. 

f. Inicjowanie i wspieranie powstawania Powiatowych i  
Gminnych Rad Organizacji Pozarządowych. 

g. Opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie im 
rekomendacji. 

h. Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych. 

i. Inne zadania określone przez zebranie plenarne Sejmiku 
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego. 

§ 3  Skład Sejmiku  

1. W celu zapewnienia moŜliwie szerokiej reprezentacji organizacji z 
terenu całego województwa w skład Sejmiku wchodzi: 

a. Dziewiętnastu przedstawicieli sektora pozarządowego z 
powiatów ziemskich województwa (po jednym z kaŜdego 
powiatu). 

b. Ośmiu przedstawicieli sektora pozarządowego z powiatów 
grodzkich województwa (po dwóch z kaŜdego powiatu). 

c. Przedstawiciele organizacji sieciowych, organizacji 
regionalnych oraz organizacji wspierających rozwój sektora 
pozarządowego wyznaczeni przez ich organ statutowy. 

2. Organizacja sieciowa to organizacja pozarządowa z siedzibą w 
województwie kujawsko-pomorskim i prowadząca działalność w co 
najmniej połowie jego powiatów, spełniająca jedno z poniŜszych 
kryteriów: 

a. będąca związkiem stowarzyszeń, zarejestrowanym na 
podstawie art. 22 Ustawy o stowarzyszeniach, posiadającym 
członków w przynajmniej połowie powiatów województwa 
kujawsko-pomorskiego; 

b. będąca członkiem związku stowarzyszeń o zasięgu 
ponadregionalnym, posiadającym członków w co najmniej 
połowie województw w Polsce - z wyłączeniem związków, 
które nie określają terytorialnego zasięgu działania swoich 
członków; 

c. będąca oddziałem organizacji ogólnopolskiej, posiadającej 
struktury w co najmniej połowie województw w Polsce. 



3. KaŜda organizacja pozarządowa, w tym organizacje sieciowe, 
regionalne oraz wspierające rozwój sektora pozarządowego, moŜe 
być reprezentowana tylko przez jednego przedstawiciela. 

4. KaŜda organizacja pozarządowa, w tym organizacje sieciowe, 
regionalne oraz wspierające rozwój sektora pozarządowego, nie 
moŜe ubiegać się o zapewnienie swojej reprezentacji w 
Sejmiku na więcej niŜ jeden sposób (poprzez udział w wyborach 
w więcej niŜ jednym okręgu wyborczym, udział w wyborach i 
zgłoszenie kandydatury jako organizacja sieciowa itp.). 

5. Wybór przedstawicieli danego powiatu następuje na podstawie zasad 

wyboru delegatów ustalonych kaŜdorazowo na zakończenie kadencji 

Sejmiku. 

 

§ 4  Struktury Sejmiku 

1. Podstawowym organem Sejmiku jest plenarne zebranie Sejmiku 
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Plenarne zebranie ustala kierunki działań Sejmiku, dokonuje wyboru 
członków Prezydium oraz określa liczbę i zakres działania komisji 
tematycznych powoływanych w ramach Sejmiku.  

2. Do bieŜących działań i reprezentowania Sejmiku między jego 
posiedzeniami , upowaŜnione jest wybrane przez Sejmik Prezydium. 

3. Wybór Prezydium następuje w trzech etapach: 

a. członkowie zebrania plenarnego wybierają w odrębnym 
głosowaniu przewodniczącego Sejmiku, 

b. po ustaleniu liczby i zakresu działania Komisji 
tematycznych ,delegaci zapisują się do nich zgodnie z 
własnymi zainteresowaniami i przygotowaniem 
merytorycznym 

c. członkowie poszczególnych Komisji tematycznych 
powołanych w ramach Sejmiku dokonują w swym gronie 
wyboru Przewodniczącego Komisji, którego rekomendują 
na członka Prezydium, 

d. członkowie zebrania plenarnego zatwierdzają w odrębnym 
głosowaniu cały skład Prezydium. 

e. zatwierdzenie Prezydium stanowi jednocześnie 
rekomendację jej członków do Wojewódzkiej Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego powoływanej przez 
marszałka województwa zgodnie z art. 41a i 41b ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

4. Członkowie Prezydium na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród 
siebie wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

 



§ 5 Funkcjonowanie struktur Sejmiku  

1. Sejmik funkcjonuje na podstawie niniejszego Regulaminu przyjętego 
na zebraniu plenarnym. 

2. Sejmik obraduje na zebraniach plenarnych co najmniej jeden raz  
w roku.  

3. Zwołanie dodatkowego zebrania plenarnego następuje na wniosek 
jednego z członków Prezydium. Członkowie Sejmiku mogą zgłaszać 
wnioski o zwołanie zebrania plenarnego przewodniczącemu komisji, 
w której działają, będącego zarazem członkiem Prezydium. Pisemny 
wniosek poparty przez co najmniej 1/3 członków Sejmiku moŜe być 
zgłaszany bezpośrednio do Przewodniczącego Prezydium i obliguje 
go do zwołania zebrania plenarnego w terminie do 3 miesięcy od 
otrzymania wniosku. 

4. Zebraniom plenarnym Sejmiku przewodniczy przewodniczący 
Prezydium, albo, w przypadku jego nieobecności, 
wiceprzewodniczący lub inny członek Prezydium. W przypadku 
nieobecności wszystkich członków Prezydium zebraniom 
przewodniczy członek Sejmiku wybrany spośród przedstawicieli 
zgromadzonych na zebraniu. 

5. Komisje konsultują dokumenty i problemy w obszarze tematycznym 
Komisji, wnioski przekazują do Prezydium Sejmiku. 

 

6. Prezydium oraz Komisje tematyczne spotykają się w miarę potrzeb. 

7. W wykonywaniu prac na rzecz Sejmiku oraz Prezydium moŜliwe jest 
wykorzystywanie drogi elektronicznej. 

8. Uchwały i ustalenia Sejmiku, Prezydium i Komisji tematycznych 
zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania.  

9. O trybie głosowania /jawnym lub tajnym/decyduje kaŜdorazowo 
Sejmik.  

10. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego 
posiedzenia. 

11. Zwoływanie zebrania plenarnego Sejmiku, Prezydium i Komisji 
tematycznych, przygotowanie materiałów, prowadzenie 
dokumentacji,  obsługa techniczno – finansowa odbywa się przy 
współudziale Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

12. Protokoły z posiedzeń podpisuje prowadzący posiedzenia i 
sekretarz. 

13. Udział w pracach Sejmiku ma wyłącznie charakter pracy 
społecznej.  



Członkom Prezydium, członkom Sejmiku nie przysługuje zwrot 
kosztów podróŜy związku z uczestnictwem na zebraniach plenarnych 
i posiedzeniach Prezydium. 

 

 

 

 


