
Protokół posiedzenia Sejmiku Organizacji Pozarządowy Województwa Kujawsko-

Pomorskiego odbytego w dniu 20 kwietnia 2015r. w Toruniu. 

Członków Sejmiku  powitała Przewodnicząca Pani Lucyna Andrysiak. Przedstawiła 

zebranym porządek spotkania. 

1. Aktualności i sprawy bieżące. 

2. Roczny i Wieloletni  Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

2. Projekt zmian w Regulaminie Sejmiku 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty bez uwag. 

1.Pani Przewodnicząca poprosiła p. Jolantę Pisarską – Bitowt o przedstawienie 

informacji na temat konkursu „Lady D”, który skierowany jest do kobiet 

niepełnosprawnych. Patronat nad konkursem sprawują Wojewoda Kuj.-Pom. Ewa Mes    

i Marszałek Woj. Kuj.-Pom. Piotr  Całbecki. Członkowie Sejmiku otrzymali regulamin 

konkursu, który od roku bieżącego jest konkursem krajowym. Pani J. Pisarska -Bitowt 

poprosiła o rozpropagowanie informacji w środowiskach, w których działają członkowie 

Sejmiku. 

Następnie Przewodnicząca Sejmiku przekazała propozycję  p. Łucji Andrzejczyk o 

wytypowanie reprezentanta do Centralnej Rady Pożytku Publicznego. Chęć 

kandydowania do Centralnej Rady zgłosiła p. Ł. Andrzejczyk i p. M. Rosiński.  Pani Ł. 

Andrzejczyk zaproponowała, aby kandydaci drogą mailową uzyskali rekomendację od 

wymaganych 20 organizacji.  Członkowie Sejmiku zgodnie zaakceptowali zgłoszoną 

propozycję.  

 

II. Z kolei Przewodnicząca Sejmiku poprosiła o dyskusję w sprawie programów 

współpracy. Materiały zostały przesłane drogą mailową przez p. Piotra 

Niedziałkowskiego z Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

P. J.M.Grabowski -zapytał czego nie ma w programie.  

P. P. Niedziałkowski  -  nie udało się wypracować standardów z powodu braku czasu i 

ograniczonych możliwości kadrowych, jest jednak propozycja do opracowania 

wskaźników do programu rocznego. 

P. Lucyna Andrysiak zapytała jakiej wysokości środki przekazuje Urząd Marszałkowski 

na organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne. 

P. Piotr Niedziałkowski – ok. 7 mln zł. 



Członkowie Sejmiku jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali Roczny i Wieloletni 

Program Współpracy. Jednogłośnie także przyjęto sprawozdanie z rocznego planu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Głos zabrał p. J. Grabowski - zapytał czy jest możliwość w uzasadnionych przypadkach 

odstąpienie od wkładu własnego lub czy projektodawca może dam określić rodzaj 

wkładu własnego (rzeczowy czy finansowy) 

Przewodnicząca L. Andrysiak zaproponowała dyskusję  co do treści i formy stanowiska 

Sejmiku. 

Pani Przewodnicząca sprecyzowała stanowisko Sejmiku: 

1. Zniesienie wkładu własnego organizacji w projektach w ramach RPO 

2. Zminimalizowanie wymaganego wkładu własnego organizacji 

3. Zabezpieczenie poprzez zwiększenie puli środków w ramach konkursu na 

dofinansowanie wkładu własnego.                                                                                     

Przystąpiono do głosowania – 21 osób za przyjęciem stanowiska Sejmiku. 

UCHWAŁA nr 4/2015 

Następnie głos zabrała p. Łucja Andrzejczyk. Poprosiła członków Sejmiku o dyskusję w 

sprawie nowego  Regulaminu Sejmiku.  

 Jan  M. Grabowski -przypomniał, że nadal istnieją dwie wersje regulaminu, 

P. Gorecki– zwrócił uwagę, że była wersja „z Przysieka” , ale nie a się w projekcie 

Regulaminu przedstawionym przez Prezydium 

Członkowie Sejmiku zgodnie stwierdzili konieczność powołania Zespołu do 

wypracowania ostatecznej wersji Regulaminu Sejmiku. W wyniku głosowania ( 21 osób  

„za”) do Zespołu wybrano: Jolantę Bitow - Pisarską, Pawła Goreckiego, Aleksandrę 

Jaźwińską i Michała Rosińskiego. Członkowie Zespołu na Przewodniczącego wybrali 

Pawła Goreckiego. 

UCHWAŁA nr 5/2015 

III Gościem  Sejmiku była p. Aleksandra Gierej, Dyrektor Oddziału Kujawsko-

Pomorskiego PFRON, która opowiedziała o historii współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, w skali kraju, w 2014 r. przekazano 11 mln zł na rehabilitację osób 

niepełnosprawnych, tj. ok. 50 umów, rozpoczęto programy wieloletnie (w cyklu 

dwuletnim), można więc składać aktualizację w drodze pozakonkursowej. Środki 

PFRON przekazywane są do powiatów, ale jest zbyt małe ich wykorzystanie, powinno 

być 600-700 tys,  zł jest w granicach 10 tys zł. Współpraca przynosi korzyści, ale ma też 

słabe strony. Np. są trudności z określeniem celów,  słabą stroną PFRON jest też ocena 

pobieżna wniosków, często błędy wychodzą  w momencie rozliczenia. Kosztorysy są 



zawyżane w obawie np. o zmniejszenie przyznanej dotacji, a nawet po zmniejszeniu 

wnioskodawcy mają tych środków za dużo. Zauważa się też ogromną rotacje kadry przy 

realizacji projektów, a kadra powinna być podstawą przy dużych projektach np.  600 tyz 

zł, ponieważ jest to duża odpowiedzialność. Ale warto też omówić mocne strony 

współpracy. Poziom i standardy pracy są o wiele wyższe niż przed laty. Organizacje 

pozarządowe mają bardzo dobre podejście  do osób niepełnosprawnych.  Są organizacje, 

które zajmują się poszczególnymi grupami osób niepełnosprawnych ( niewidomi, głusi, 

itd.) Na rynek pracy weszły  ngo-sy z kompetencjami i wykształconą kadrą. W regionie 

mamy Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz – bardzo aktywne ośrodki. Następnie p. A. Gierej 

nakreśliła kierunki dalszej współpracy. Podkreśliła, że koniecznością są szkolenia dla 

organizacji, wsparcie finansujące wkład własny organizacji realizujących projekty, 

uwolnienie WTZ-ów z rygoru finansowego (w skali kraju WTZ zatrudniają ok. 250 tys 

osób niepełnosprawnych) i np. umożliwienie sięgania po środki z innych funduszy.  

Przewodnicząca Sejmiku L. Andrysiak  serdecznie podziękowała p. Dyrektor za obszerną 

informację i poprosiła o zadawanie pytań: 

M. Rosiński - zwrócił uwagę na problem osób z umiarkowanym stopniem 

niesprawności, często tracą świadczenia, dokonuje się zamiany umów o pracę na umowy 

zlecenie, zapytał także dokąd wnioskować o środki na działania sportowe osób 

niepełnosprawnych i czy wszystkie organizacje mogą 

A. Gierej odpowiedziała - 1.-problem utraty świadczeń dotyka głownie osób 

zatrudnianych w firmach sprzątających i ochroniarskich niestety, gdyż  pracodawcy 

korzystają z możliwości, które daje im art. 24 ustawy,  2.-o środki PFRON wnioski można 

składać do powiatów, do samorządu województwa lub bezpośrednio do PFRON,  mogą 

wnioskować wszystkie organizacje, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. 

J.M.Grabowski – problemem są często w ofertach źle sprecyzowane cele i stąd źle 

opisywane potrzeby i zawyżane środki 

D.Brożek– w programach PFRON jest wszystko jasne i czytelne, natomiast w kwestii 

oceny projektów na poziomie miast i powiatów środki są drastycznie zmniejszane i 

realizacja projektu często nie jest możliwa. 

Dyrektor A. Gierej – są niestety i takie przypadki, warto więc pochylić się nad tym 

zagadnieniem. 

Pani L. Andrysiak podziękowała pani Dyrektor za przybycie i członkom Sejmiku za 

wyczerpują dyskusję. 

Pan M. Rosiński poruszył ważną kwestię staży z urzędów pracy, obecnie stażystów 

zatrudniają „pracodawcy” w proponowanych zmianach pojawia się zapis 

„przedsiębiorców”, to wykluczy organizacje pozarządowe. 



Paweł Kubicz i J.M.Grabowski zauważyli, że problem jest szerszy, bo dotyczy zmian w 

strategii 

Przewodnicząca L. Andrysiak zaproponował, że zgłosi ten problem na najbliższym 

posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego  

Na koniec Przewodnicząca Sejmiku poinformowała członków, iż Prezydium 

ukonstytuowało  się, na Z-cę Przewodniczącej wybrano ks. Marka Borzyszkowskiego, 

sekretarzem wybrano Justynę Rykowską. 

Pani Przewodnicząca podziękowała członkom Sejmiku za przybycie i zakończyła 

obrady, 

 

 

Protokołowała      Zatwierdziła 

 

Ilona Borowska      Lucyna Andrysiak 

 

 

 


