
Protokół z posiedzenia Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego IV kadencji 

 

Posiedzenie odbyło się w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w dniu 18 czerwca 2015 r. 

 

Obecni na posiedzeniu według listy obecności – w załączeniu. 

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie, przedstawienie i akceptacja porządku posiedzenia. 

2. Omówienie Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego do roku 2020. 

3. Projekt Regulaminu Sejmiku 

4. Kwestia Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia 

6. Wolne wnioski 

 

Ad. 1 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Sejmiku – Lucyna Andrysiak. 

Przewodnicząca przedstawiła zaproponowany porządek posiedzenia. Wobec braku uwag, porządek 

został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. 2 

Przewodnicząca powitała gości: pana Adama Szponkę – Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju 

Społecznego w Toruniu (RCRS) oraz panią Iwonę Wełnicką – Kierownik Działu Analiz  

i Programowania RCRS, a następnie oddała głos gościom, którzy przedstawili projekt Strategii 

Polityki Społecznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego do roku 2020. 

 

RCRS jest nową jednostką powstałą na bazie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. To nie 

tylko zmiana instytucjonalna, ale także zmiana spojrzenia – rozszerzenie na całą politykę społeczną. 

Dokument jakim jest Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego do roku 

2020 powstawał kilka miesięcy. Trwają konsultacje społeczne z przedstawicielami sektora 

samorządowego i pozarządowego. Organizacje pozarządowe będą jednym z operatorów, dlatego 

niezmiernie ważne jest aby wzięły udział w konsultacjach. Połączenie tych dwóch sektorów jest jak 

najbardziej możliwe, trudne, ale możliwe. 



Diagnoza dotyczy takich obszarów jak: demografia, wykluczenie społeczne, bezrobocie, patologie 

społeczne, ocena kapitału ludzkiego. Na tej podstawie wyodrębniono 4 problemy horyzontalne: 

wykluczenie społeczne, zagrożenie przemocą w rodzinie oraz uzależnieniami, niski poziom kapitału 

ludzkiego mieszkańców regionu, negatywne skutki zmian demograficznych. Jeśli chodzi o wizję  

i misję strategii to spojrzenie w przyszłość w roku 2020 i umiejscowienie naszej roli w tych 

zmianach. Wizją jest uczestniczenie wszystkich mieszkańców w życiu społeczności lokalnych  

oraz społeczności regionu. Natomiast misją jest stworzenie warunków do rozwoju samodzielności 

oraz aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym. Postawiono 3 główne cele: wzrost 

poziomu samodzielności mieszkańców regionu, wzrost jakości życia mieszkańców regionu  

w kontekście rozszerzania dostępności do usług społecznych, wzrost poziomu aktywności w życiu 

społecznym. Te cele mają być realizowane poprzez 5 priorytetów z celami szczegółowymi: 

Priorytet 1 - Zwiększanie obszarów włączenia społecznego: 

 Wsparcie działalności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu 

 Tworzenie i rozwój systemu wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 Rozwój działań skierowanych na aktywizację społeczną i zawodową osób szczególnego 

ryzyka, w tym niepełnosprawnych i bezdomnych 

Priorytet 2 - Ograniczenie skali występowania i skutków negatywnych zjawisk życia społecznego 

 Upowszechnianie wiedzy dotyczących uzależnień oraz rozwijanie sieci placówek oferujących 

pomoc osobom uzależnionym 

 Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy w szczególności  

w rodzinie oraz rozwój systemu wsparcia instytucjonalnego 

Priorytet 3 - Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców regionu 

 Rozwój działań mających na celu kształtowanie i promowanie odpowiedzialnego pełnienia 

ról społecznych 

 Wzmacnianie i rozwój partycypacji społecznej 

Priorytet 4 - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom przemian demograficznych  

 Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób starszych 

 Rozwój oferty wsparcia dla rodzin z dziećmi 

Priorytet 5 - Rozwój i wzmacnianie współpracy podmiotów mających wpływ na regionalną politykę 

społeczną 

 Optymalizacja procesów współpracy w obszarze polityki społecznej 



 Doskonalenie obserwacji wybranych problemów i zjawisk społecznych zachodzących  

w regionie 

Realizację będzie koordynował RCRS w Toruniu, będzie także powołany zespół monitorujący 

złożony z przedstawicieli różnych środowisk. Samorząd województwa, organizacje pozarządowe  

i samorządy to trzy równorzędne podmioty mające wpływ na brzmienie dokumentu. Będą 

dokonywane ewaluacje. 

 

Jan Grabowski: Jak powstał ten dokument? 

Adam Szponka: Zarząd Województwa powołał zespół, którego zadaniem było opracowanie tego 

dokumentu. Szczegóły przedstawi p. Iwona Wełnicka. 

Iwona Wełnicka: Projekt został stworzony przez zespół 20 osób – specjalistów z różnych instytucji, 

między innymi centra pomocy rodzinie czy organizacje pozarządowe. Sejmik Województwa przyjął 

harmonogram pracy ze wskazaniem ram czasowych. 

 

Jan Grabowski: Jaki był udział sektora niepublicznego? Ile osób brało udział, jak wyglądał nabór? 

 

Iwona Wełnicka: Było to dwóch przedstawicieli – ówczesny Pełnomocnik Zarządu Kujawsko - 

Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Ewa Głodowska – Morawska oraz 

Łucja Andrzejczyk jako przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Błażej Brożek: Kto będzie mógł aplikować o udział w tych konkursach, o których mowa  

w programie? Mówi się o szerokiej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, a potem 

okazuje się, że nie ma przepływu informacji. Samorząd nie wie jakie jest zapotrzebowanie 

organizacji, a powstają dokumenty wykonawcze, w których nie można już zmienić strategii. 

 

Adam Szponka: To pytanie nie powinno być skierowane do nas. To nie my będziemy decydować, 

czy w pewnych obszarach organizacje pozarządowe będą mogły aplikować. To zostało już 

wyartykułowane. My chcemy przygotować wspólne projekty i aplikować w te miejsca, gdzie będzie 

można. Jednak to nie rozstrzyga się na poziomie przygotowania Strategii Polityki Społecznej,  

a na poziomie Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych (SzOOP). Nie będziemy ogłaszać 

konkursów, ale będziemy poszukiwać wspólnych koncepcji i przygotujemy wspólne projekty  

z organizacjami pozarządowymi.  

 



Iwona Wełnicka: Ta strategia - taki dokument jest wymagany przepisami prawa, w tym ustawą  

o pomocy społecznej i tu zdefiniowane są problemy naszego regionu – to co należy poprawić, 

zmienić i kto może tego typu działania podejmować. Natomiast odrębną kwestią jest poszukanie 

środków na realizację tych działań. 

 

Lucyna Andrysiak: Czy wiadomo jakie środki będą do dyspozycji na ten program? 

 

Adam Szponka: Nie ma wyodrębnionych środków na realizację polityki społecznej. Szukamy 

obszarów, które są niezagospodarowane albo wymagają mocniejszego działania i szukamy do tych 

projektów partnerów, np. osoby bezdomne – widzimy problem – nie ma odpowiedniego systemu, 

przygotowujemy rozwiązanie i szukamy partnera wśród organizacji pozarządowych tak aby 

zrealizować wspólny projekt. Takich obszarów, w których możemy coś razem zrobić jest mnóstwo  

i będzie to co innego niż aplikowanie o środki przez organizacje pozarządowe. To my jesteśmy 

dużym beneficjentem z jakimś potencjałem, który trzeba wykorzystać do realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia. 

 

Ks. Marek Borzyszkowski: Kiedy to może ruszyć? Czy mówimy tylko o środkach europejskich  

czy będzie można z pomocą RCRS aplikować o inne środki? 

 

Adam Szponka: Nie ograniczamy się do RPO, wspieramy inne instytucje w przygotowywaniu 

projektów w POWER. Obserwujemy inne programy, między innymi Polska cyfrowa i inne środki 

krajowe. Nie wiemy kiedy będą ogłaszane konkursy z RPO, jest opublikowany harmonogram,  

który wskazuje 3. i 4. kwartał bieżącego roku. Teraz trzeba się skupić na konsultacjach SzOOP. 

 

Jan Grabowski: Problem w SZOOP polega na tym, że organizacje pozarządowe są w zasadzie 

wyłączone z możliwości aplikowania, np. w 9.2.1. To jest linia finansowa, która zakłada realizację 

poprzez strategie powiatów. Składane będą fiszki projektowe, jeżeli tego się nie zrobi, to środki są 

blokowane, a organizacje pozarządowe nie mogą z tego korzystać. 

 

Adam Szponka: Moja subiektywna opinia jest taka, że te środki nie będą skonsumowane i będą 

ogłoszone konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Też przygotowujemy koncepcje projektów, 

przy których będziemy współpracować z organizacjami pozarządowymi. Trwają konsultacje SzOOP, 

można zgłaszać teraz uwagi. 

 



Jan Grabowski: Podejmujemy działania typu konsultacje, wnioski, listy, ale wszystko zależy  

od woli politycznej. Poza tym w dokumentach nie można wprost odnaleźć zapisu odnośnie 

wyłączenia organizacji pozarządowych. 

 

Adam Szponka: W SzOOP można w każdej chwili dopisywać konkursy i zmieniać założenia,  

nie jest to tak sztywno ujęte. Jest to dokument bardzo dynamiczny, może tak być, że za 3 miesiące 

zostaną ogłoszone konkursy. Należy zgłaszać wszelkie uwagi. 

 

Lucyna Andrysiak: Jakie organizacje w poprzedniej perspektywie finansowej korzystały z tych 

środków? Czy to były duże czy małe organizacje? Czy projekty były bardziej inwestycyjne czy 

miękkie? 

 

Adam Szponka: Nie ma takich danych. 

 

Błażej Brożek: Chciałbym zwrócić uwagę na problem dotyczący projektów dla osób 

niepełnosprawnych: dane dotyczące osób niepełnosprawnych podane są na rok 2002. 

Przygotowujemy strategię, projekty, a nie ma aktualnych danych. Skąd możemy wiedzieć jakie jest 

zapotrzebowanie na projekty, skoro nie wiemy do kogo powinny być adresowane? 

 

Iwona Wełnicka: To jest pytanie do GUS. My kierujemy się danymi zebranymi podczas 

narodowego spisu powszechnego z 2011 roku na poziomie powiatu. Nie prowadzi się statystyk  

na poziomie gmin. Nie wiemy dlaczego tak jest, a dla nas też jest to ważne. 

Błażej Brożek: Podane dane są raczej szacunkowe. Odsyłam do Strategii Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Miasta Torunia, która była pisana na te lata i dane były inne. 

 

Ks. Marek Borzyszowski: Czy wiadomo jaki byłby system zlecania usług opiekuńczych 

organizacjom pozarządowym? 

 

Adam Szponka: Bardzo szczegółowe pytanie. To jest nowy obszar w ramach programów 

operacyjnych, więc nikt jeszcze aż tak szczegółowo się tym nie zajmował. Wymaga to rozpoznania 

obecnych rozwiązań i zweryfikowania ich z faktycznym zapotrzebowaniem i możliwościami nowych 

rozwiązań.  

 



Lucyna Andrysiak: Co będzie w sytuacji gdy jakaś organizacja pozarządowa jest nowa na rynku 

pozyskiwania środków, ale działa np. 3 lata w swojej dziedzinie na danym terenie. Czy Regionalne 

Centrum Rozwoju Społecznego będzie miało osobę, która będzie mogła kierować tymi 

organizacjami i wskazywać obszary do działania? W małych miejscowościach nie ma tak dużych 

organizacji jak Caritas. 

 

Adam Szponka: Będziemy raczej szukać partnerów, którzy mają już doświadczenie w działalności  

i mają potencjał. Ważne, że organizacja działa w tym terenie 2 – 3 lata. Nie ma znaczenia czy będzie 

to duża czy mała organizacja. Będziemy także wyszukiwać rodzynki w swojej dziedzinie, z nowymi 

pomysłami i zaangażowaniem.  

 

Lucyna Andrysiak: Jak wesprzeć takie organizacje, które pierwszy raz będą ubiegały się o środki? 

 

Piotr Niedziałkowski: Przede wszystkim szkolenia i doradztwo. Jednak to będzie trudne  

aby przygotować wszystkie organizacje. W Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest 

nas tylko trójka. My również nie mamy doświadczenia szkoleniowego, będziemy się bardziej opierać 

o organizacje wyspecjalizowane w prowadzeniu szkoleń z pisania projektów. 

 

Adam Szponka: Będziemy poszukiwać partnerów do projektów, będą ogłaszane nabory  

na partnerów. Nie chcemy tylko współpracować z największymi organizacjami, ale także 

wyszukiwać mniejsze z ciekawymi pomysłami, zapałem i doświadczeniem. 

 

Jan Grabowski: Nie będzie nam więc potrzeba szkoleń z pisania projektów, tylko informacji  

jak zostać partnerem Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego, a z podobnych doświadczeń 

wiemy, że kryteria na pewno będą wygórowane. 

 

Adam Szponka: Wiemy, że zawiązywanie współpracy między instytucją publiczną i niepubliczną 

jest trudne, ale możliwe. Może być to nawet mała organizacja, ale posiadająca pomysł i chęci  

do działania. Będziemy nawet nieformalnie szukać partnerów np. przez Sejmik czy Biuro 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Jesteśmy otwarci na pomysły, możemy lobbować  

na rzecz ciekawych wspólnych pomysłów. 

 

Jan Grabowski: Potrzeba więc wsparcia dla takiego podejścia by nie wpuszczać wszystkich 

pieniędzy przeznaczonych na włączanie społeczne w rozwiązania systemowe. Niezbędne jest 



rzecznictwo na rzecz organizacji pozarządowych, które mogą być w powiatach odsuwane na rzecz 

samorządów. 

 

Małgorzata Mierzejewska: Fiszki były przygotowywane przez samorząd i organizacje pozarządowe 

nie mają do nich dostępu, a samorząd z góry zakłada kto będzie realizował zadania. Problem  

też polega na tym, że sama strategia została już dwa razy zmieniona, jest bardzo mało 

uszczegółowień. Podobnie będzie z fiszkami. W powiecie golubsko-dobrzyńskim w pierwszej wersji 

zawarto bardzo dużo projektów związanych z turystyką. Następnie to zmieniono, bo jednak turystyka 

nie wpisuje się w strategię. 

 

Adam Szponka: Prawdopodobnie pieniądze nie zostaną skonsumowane przez samorządy i będą 

rozpisywane konkursy dla organizacji pozarządowych. 

 

Małgorzata Mierzejewska: Problem polega na tym, że organizacje pozarządowe mogą dostać  

np. tylko pół roku na organizację projektów. Samorząd będzie mógł powiedzieć, że pieniądze 

przekazał, a to organizacje pozarządowe się nie wywiązały. 

 

Jan Grabowski: Zarząd Województwa skupia się na tym, żeby zarezerwować środki. Rozpisuje się 

na fiszki konkretne projekty, do których nie mamy dostępu i blokuje się pieniądze na te projekty.  

Do tych środków organizacje pozarządowe nie mają dostępu i trudno przypuszczać, że skoro planuje 

się z dużym wyprzedzeniem działania, to środki te nie zostaną wykorzystane. Jest świadomość,  

że proces przygotowywania powiatowych strategii wygląda kiepsko, zapisy nie są konsultowane  

z organizacjami pozarządowymi i jest dużo nieporozumień, ale żeby nie jątrzyć to przygotowuje się 

wszystko po najmniejszej linii oporu.  

 

Adam Szponka: Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że w niektórych poddziałaniach, np. 9.1. 

konieczny jest element społeczny i ośrodki pomocy społecznej będą musiały je realizować  

w partnerstwach z organizacjami pozarządowymi. 

 

Jan Grabowski: Pojawiła się propozycja na spotkaniu roboczym, aby nie ograniczać podmiotów 

uprawnionych do aplikowania i to bez różnicy czy w partnerstwie czy nie. Pozostaje jednak  

w dalszym ciągu problem fiszek i wpasowania się projektu w ich założenia.  



Adam Szponka: Wytyczne ministerialne nie mogą zostać pominięte. Jeżeli pojawi się fiszka 

zakładająca realizację projektu przez ośrodek pomocy społecznej to będzie on musi zrealizować 

projekt z partnerem społecznym albo przez zlecanie usług. 

 

Jan Grabowski: Dlaczego już dziś nie zostanie wyłączona pewna pula środków na projekty 

realizowane z pominięciem fiszek, skoro już teraz zakłada się, że część środków pozostanie 

niewykorzystana przez samorządy? 

 

Adam Szponka: To wszystko ukształtuje się gdy wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego strategie 

powiatowe. Mimo wszystko środki są ograniczone. Musimy wiedzieć najpierw jakie jest 

zapotrzebowanie w powiatach i wtedy będzie można to korygować. 

 

Anna Leszczyńska: Pytanie dość szczegółowe, ale padł przykład bezdomności – czy z góry 

zakładacie, że dana organizacja będzie realizować projekty? Został wymieniony Caritas,  

a w Bydgoszczy tym problemem zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej. 

 

Adam Szponka: Widzimy, że Caritas jest wiodącą organizacją w tym zakresie. To był jedynie 

przykład, jeszcze nie jesteśmy na tak szczegółowym etapie. Nie będziemy ograniczać się, 

sprawdzimy lokalną aktywność i będziemy dopasowywać się lokalnie. Takiego zapisu, że to Caritas 

ma realizować te projekty w tym dokumencie na pewno nie znajdziemy. 

 

Jan Grabowski: Rozumiem strategię jako swoistą sumę polityk w regionie. Uważam, że jeden 

przedstawiciel sektora pozarządowego przy tworzeniu tej strategii to trochę mało. W strategii są 

odwołania badania przeprowadzonego przez TŁOK dotyczącego kondycji trzeciego sektora. 

Rozumiem, że powołanie się na te badanie było jak najbardziej w słusznej wierze. Jednak są w nim 

błędy, wiele z naszych organizacji nie brało udziału w tym badaniu. Organizacje pozarządowe  

w województwie kujawsko – pomorskim na pewno nie zatrudniają 35 % pracowników na umowę  

o pracę. Byłby to ewenement w skali krajowej. Z SOFu wynika że jest to 17 %. Badanie to jest 

bardziej miarodajne, gdyż każda organizacja, która zostanie wezwana do jego wypełnienia ma taki 

obowiązek. Badanie to jest też dostępne online. W strategii analizując potencjał społeczny oparto się 

głównie o organizacje pozarządowe, a brakuje informacji o aktywności obywateli, wolontariacie, 

aktywności społecznej w ogóle, zwłaszcza, że dalej pojawiają się wątki partycypacji społecznej.  

Z partycypacją jest problem taki, że jej nie ma. Można to zobaczyć np. poprzez budżety obywatelskie 

i wtedy ukaże się pole do działania w tej strategii. Trzeba zwrócić uwagę na odpływ członków  



z organizacji pozarządowych w kontekście aktywności społecznej. NGO nie mają zdolności 

filantropijnej, tych informacji też brakuje, a jest to ważne jeżeli strategia ma uzupełniać to czego 

brakuje w innych programach. Dobrze, że na poziomie celów jest wskazanie wzrost partycypacji 

społecznej i wzmacnianie współpracy podmiotów. Jednak w priorytecie 5. mowa jest tylko o sektorze 

publicznym. Nie ma mowy o organizacjach pozarządowych, a nie ma takich obszarów, gdzie one nie 

działają i mogą współpracować z samorządem. Mamy w naszym województwie specjalistów z danej 

dziedziny i są to właśnie organizacje pozarządowe. Przy rozwoju partycypacji społecznej nie ma 

także wskazań dla programów innowacyjnych społecznie, a jest dużo organizacji pozarządowych, 

które realizują swoje własne autorskie rozwiązania i warto by je włączyć w tą politykę publiczną. 

Chodzi o działania innowacyjne, które nie mają przewidywalnych wyników. Projekt może być 

eksperymentem i zakładać pewne efekty, ale podczas jego realizacji może okazać się, że tych 

efektów się nie osiągnie. Partycypacja to oddanie pewnych rzeczy dla obywateli, odejście  

od myślenia instytucjonalnego, a nie narzucania im rozwiązań. Na poziomie regionu mamy problem 

z partycypacją społeczną, bardziej lokalnie to działa. Mamy całą teczkę korespondencji z Urzędem 

Marszałkowskim, która nic nie dała. Nawet przy tej strategii brakuje tego czynnika reprezentacji 

organizacji pozarządowych, który może faktycznie działać. Chodzi o reprezentatywność trzeciego 

sektora. Po lekturze tej strategii nie wiadomo co powstanie w wyniku realizacji tej strategii, czego 

możemy się spodziewać? Nie ma wskaźników, które wskazałyby na miarodajne efekty. Chociażby 

liczba gmin, która posiada budżety obywatelskie nie jest wskaźnikiem aktywności społecznej, 

 

Iwona Wełnicka: Odnośnie diagnozy i kondycji sektora pozarządowego – nie ma takich badań  

w naszym regionie które miarodajnie pokazałyby aktywność organizacji pozarządowych. Mieliśmy 

do wyboru albo badanie przeprowadzone przez TŁOK, albo mogliśmy nie prezentować nic.  

Nie mogliśmy założyć, że badanie TŁOK będzie niefachowe. Woleliśmy powołać się na dane 

regionalne niż urzędu statystycznego dotyczącego całej Polski. Nie ma też danych ile organizacji jest 

aktywnych. Prosimy zatem o pokierowanie gdzie mamy szukać miarodajnych informacji odnoście 

naszego regionu. Sfera społeczna jest bardzo słabo owskaźnikowana. 

 

Jan Grabowski: Badanie Klon - Jawor próbują też badać ile organizacji jest aktywnych. Jest kłopot 

z badaniem, ale SOF jest bardziej realistyczny, bo jest dla nas obowiązkowy i postuluję o zmianę 

wykorzystywanego badania. 

 



Iwona Wełnicka: Czy są to badania odnoszące się do naszego województwa? Nie będziemy 

zamieszczać danych dotyczących całej Polski. My sami tych danych nie zbieramy, podpisujemy 

źródło i to autorzy są za to odpowiedzialni. 

 

Błażej Brożek: Nie wiadomo czy w badaniu TŁOKa nie zostały policzone osoby zatrudnione na etat 

przy konkretnych projektach. Nie można ich wtedy liczyć jako pracowników etatowych przy tym 

badaniu. 

 

Ks. Marek Borzyszkowski: Prośba jeszcze o ujednolicenie różnic terminologicznych, chociażby 

czym jest organizacja pomocy społecznej. Najlepiej byłoby stworzyć słownik pojęć, bo może to być 

mylące. 

 

Głosowanie – za pozytywnym zaopiniowaniem z uwzględnieniem zgłoszonych uwag: 

za:   17 osób,  

przeciw:  0 osób 

wstrzymujących: 5 osób 

 

Przewodnicząca podziękowała za udział przedstawicielom Regionalnego Centrum Rozwoju 

Społecznego. 

UCHWAŁA nr 6/2015 

 

Ad 3.  

Została powołana grupa, która spotkała się 8 maja i przygotowała projekt. W zastępstwie 

przewodniczącego grupy Pawła Góreckiego relacjonuje Aleksandra Jaźwińska. 

 

Aleksandra Jaźwińska: Uwzględniliśmy uwagi zgłaszane w trakcie spotkania w Przysieku oraz  

na poprzednim posiedzeniu Sejmiku. Wiem, że jeszcze mailowo wpłynęły jakieś uwagi, więc może 

teraz proszę o ich zgłaszanie. 

 

Justyna Rykowska: Po pierwsze należy ujednolicić nazwę – dla jednego określenia pojawiają się 

trzy nazwy: Sektor pozarządowy, III sektor, trzeci sektor. Poza tym należy poprawić punkty i ustępy. 

Wysłałam swoje uwagi mailem, ale możemy je teraz po kolei przeanalizować.  



§ 2 ust. 2 - czy to jest drugi cel czy środki do ust. 1? Jest to źle sformułowane i nie wiadomo  

jak należy to interpretować. W ustępie 4. natomiast powstała druga definicja Sejmiku. Należałby  

to scalić z definicją znajdującą się w § 1ust. 1 

 

Jan Grabowski: W ustępie 3. mamy wskazanie, że cel Sejmiku jest realizowany w partnerstwie  

z samorządem, podczas gdy już samym celem Sejmiku jest budowa tego  partnerstwa. Należy 

zmienić ten zapis lub go wykreślić. 

 

Aleksandra Jaźwińska: Proponuję całkiem wykreślić ten ustęp. Celem nie jest jedynie to żeby być 

partnerem dla samorządu, ale żeby to parterestwo służyło rozwojowi całego trzeciego sektora.  

Poza tym nie powinniśmy być partnerem tylko dla samorządu. Ewentualnie można przenieść ten 

zapis do § 3 ze zmianą redakcji – jako zadanie a nie jako cel. 

 

Justyna Rykowska: Z § 3 proponuję wykreślić sformułowanie „następujące zadania”. Zadaniem nie 

jest współpraca, jest to nasze działanie. W kwestii redakcyjnej – litery należy zastąpić punktami 

 

Aleksandra Jaźwińska: Uwaga od p. Łucji Andrzejczyk – w lit. f. była zapis o inicjowaniu 

powstawania Rad Organizacji Pozarządowych. Obecnie jest tylko wspieranie powstawania  

i funkcjonowania. Inicjowanie byłoby pomocne, propozycja aby to zostawić.  

 

Lucyna Andrysiak: Jakie mamy narzędzia sprawcze w tym zakresie? Jesteśmy siłą, która wspiera. 

Czy jest możliwe skuteczne inicjowanie przez nas? 

 

ks. Marek Borzyszkowski: Jeżeli w jakimś mieście nie ma rady, to członek Sejmiku może wystąpić 

do Prezydenta z inicjatywą. 

 

Anna Leszczyńska: Czy w takiej sytuacji osoba ta występuje indywidualnie czy jako przedstawiciel 

Sejmiku? 

 

Czesław Jakóbczyk: Jeżeli osoba taka przedstawi się i będzie podejmowała działania jako delegat 

do Sejmiku, to faktycznie użyje autorytetu Sejmiku. 

 

Lucyna Andrysiak: Będzie wtedy wymagane nasze działanie. 

 



Jan Grabowski: Wspieranie jest dużo dalej idące niż inicjowanie, więc w tym momencie oznacza  

to wszystko i nie ma rozdrabniania się. 

 

Lucyna Andrysiak: Rozstrzygnijmy to w głosowaniu – czy przyjmujemy poprawkę zespołu, a więc 

„wspieranie powstawania i funkcjonowania” i jednocześnie nie dopisujemy „inicjowania”? 

za:    26 osób 

przeciw:   0 osób 

wstrzymał się:  0 osób 

 

Justyna Rykowska: w § 4 uwaga techniczna – ujednolicić nazewnictwo, gdyż raz pojawia się 

„województwo” następnie „województwo kujawsko – pomorskie”. Litery także zamienić należy  

na punkty. Propozycja także zmiany zapisu dotyczącego prawa głosu. Z obecnego zapisu wynika,  

że prawo głosu posiada zarówno obecny delegat jak i jego zastępca. Jaką mamy ideę prawa głosu? 

Jeżeli to delegat w pierwszej kolejności ma prawo głosu, to proponuję zmianę na: „Prawo głosu 

posiada delegat, a w razie jego nieobecności – zastępca delegata.” Analogicznie w literze „b” 

 

Aleksandra Jaźwińska: Zamysł był rzeczywiście taki, aby to delegat głosował. Poprawimy  

te zapisy. 

 

Jan Grabowski: Nie przemawia do mnie ten podział a powiaty ziemskie, grodzkie i organizacje 

sieciowe. Zawsze był i będzie problem z odróżnieniem kto jest z organizacji sieciowej,  

a kto z powiatów. Jestem zwolennikiem tego, aby w Sejmiku było jak najwięcej organizacji,  

jednak może należy zwiększać miejsca dla delegatów z powiatu kosztem organizacji sieciowych.  

 

Błażej Brożek: Z organizacjami sieciowymi zawsze jest problem, nawet przy konkursach ofert.  

Na czym miałoby polegać ograniczanie organizacji sieciowych? Czy można porównywać 

organizacje takie jak Towarzystwo Przyjaciół Dzieci czy organizacje harcerskie do stowarzyszeń 15 

– osobowych? Czy reprezentatywność takiego Sejmiku będzie wiarygodna? 

 

Lucyna Andrysiak: Zakładam, że aktywne oddziały terenowe organizacji sieciowych są aktywne. 

Wtedy w kilku powiatach zgłaszają się na delegatów np. harcerze i to oni tworzą Sejmik. 

 



Anna Leszczyńska: Może warto by było pokusić się o własną definicję organizacji sieciowej?  

To są zazwyczaj silne organizacje, więc braliby udział w pracach, a dodatkowo będą przedstawiciele 

powiatów. 

 

Lucyna Andrysiak: To jest bardzo skomplikowany temat, do którego wrócimy.  

 

Justyna Rykowska: Jeszcze w § 4 ust 7 i 8 – poprawki stylistyczne: „W wyjątkowych przypadkach 

Sejmik może wystąpić z wnioskiem do gremium, które go przyznało mandat o jego wygaszenie 

mandatu. § 5 ust. 1 zdanie drugie – nie wiadomo co to jest. Proponuję zapisać to jako ust. 2.  

W obecnym natomiast ust. 2 należy pozamieniać liczbę pojedynczą na mnogą w definicjach. Kolejne 

pytanie – jaki był zamysł zastępcy delegatów? Czy mają czynne i bierne prawo wyborcze podczas 

obecności delegata czy tylko gdy jest on obecny? Jeżeli więc to tylko ta druga sytuacja to proponuję 

zapis: „Stali zastępcy delegatów przejmują wszystkie prawa Delegata w przypadku jego nieobecności 

na zebraniu plenarnym z wyjątkiem biernego prawa wyborczego do Prezydium Sejmiku.” 

 

Aleksandra Jaźwińska: Ustaliliśmy, że stali zastępcy mają bierne prawo wyborcze do zespołów 

roboczych i komisji skrutacyjnej.  

 

Lucyna Andrysiak: Do dyskusji pozostaje pytanie czy zastępcy mogą być wybierani do Prezydium. 

Poddaje pod głosownie – czy członkiem Prezydium może zostać tylko tzw. pełen członek? 

za:    22 osób 

przeciw:   1 osób 

wstrzymujący się:  2 osób 

 

Justyna Rykowska: Kolejna uwaga do § 5 – proponuję poprawkę: Zaproszeni goście z głosem 

doradczym”. 

 

Aleksandra Jaźwińska: Chcieliśmy aby wszystko było dokładnie i wprost zapisane. 

 

Justyna Rykowska: Przeniesiony ustęp 2 powinien pozostać w tym miejscu. Definiuje nam czym 

jest Prezydium, wcześniej zostało już Prezydium wspomniane, a my dalej nie wiemy czym ono jest. 

Mamy definicje zebrania plenarnego i kto go tworzy, a potem od razu wybór Prezydium bez jego 

definicji. Należy dopisać także kto może być członkiem Prezydium. Powstał bałagan legislacyjny. 

Obecny ust. 3 lit. c jest do skreślenia – nie jest to etap i w ogóle jest to zbędne. W ust. 6 proponuję 



zapis bardziej logiczny: „Zebranie plenarne może powołać trzyosobową komisję skrutacyjną na czas 

trwania danego posiedzenia, przy czym powołanie komisji skrutacyjnej jest obligatoryjne przy 

wyborze Prezydium Sejmiku”. Natomiast ust. 7 określa zasady rekomendowania do Wojewódzkiej 

Rady Pożytku Publicznego, a to jest zadanie i nie powinno się znaleźć w paragrafie dotyczącym 

struktury Sejmiku. 

 

Anna Leszczyńska: Dodatkowo należy się zastanowić czy obligatoryjnie wszyscy członkowie 

Prezydium są rekomendowani do Wojewódzkiej Rady. W poprzedniej kadencji znacznie utrudniło  

to prace, gdyż te osoby i tak już są mocno zaangażowane i bardzo ciężko to połączyć. 

 

Lucyna Andrysiak: Ostatnio ustaliliśmy, że każdy z członków Sejmiku może kandydować  

do Wojewódzkiej Rady. 

 

Justyna Rykowska: Czy obecny zapis w regulaminie ma zatem sens?  

 

Aleksandra Jaźwińska: Należy to wykreślić. Uwagi od p. Łucji Andrzejczyk dotyczą tematów, 

które już omówiliśmy. 

 

Justyna Rykowska: Tytuł § 6 – należy wykreślić słowo „struktur”. W paragrafie poprzednim 

określiliśmy, że do struktur należy zebranie plenarne i prezydium, a ten paragraf mówi  

o funkcjonowaniu Sejmiku w ogóle.  

 

Aleksandra Jaźwińska: Uwaga od p. Łucji Andrzejczyk aby w ust. 2 dodać, że Sejmik zwoływany 

jest przez Przewodniczącego Prezydium. 

 

Justyna Rykowska: W ust. 3 jest jedynie wyjątek, a nie ma ogólnej zasady co do zwoływania 

Sejmiku. Należy też poprawić brzmienie tego ustępu, gdyż powtarzana jest ta sama treść. W dodatku 

obecnie wniosek może być zgłoszony, ale nie musi, więc nie wiadomo jaka jest procedura. 

Proponuję: „Zwołanie dodatkowego zebrania plenarnego następuje na wniosek jednego z członków 

Prezydium. Członkowie Sejmiku mogą zgłaszać wnioski o zwołanie zebrania plenarnego 

Przewodniczącemu Prezydium Sejmiku. Pisemny wniosek musi być poparty przez co najmniej 1/3 

członków Sejmiku. Przewodniczący Prezydium Sejmiku zwołuje zebranie plenarne w ciągu miesiąca 

od otrzymania wniosku.” W ust. 4 należy zastąpić konkretne wskazanie wyjątku poprzez „chyba,  

że niniejszy Regulamin stanowi inaczej”, gdyż w innych miejscach możemy zapisać inne quorum,  



a tu tego nie zmienimy i pojawia się sprzeczność. W ust. 7 pojawiają się komisje tematyczne, 

wcześniej była mowa o zespołach roboczych, więc należy to ujednolicić. 

 

Piotr Niedziałkowski: Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, że na chwilę obecną nie ma Pełnomocnika 

Zarządu Województwa Kujawsko– Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

i nie wiadomo jak to będzie wyglądać w przyszłości. 

 

Jan Grabowski: Proponuję w ogóle wykreślić ust. 11 z tego paragrafu. Jest to tu zbędne a i tak nie 

wiemy jak będzie funkcjonowało Biuro. 

 

Anna Leszczyńska: Należy jeszcze zwrócić uwagę na quorum wymaganym do zmiany Regulaminu, 

żebyśmy sami sobie nie ograniczyli możliwości działania. Proponuję zmianę wymaganej liczby osób 

obecnych uprawnionych do głosowania do co najmniej połowy. 

 

Projekt Regulaminu uwzględniający zgłoszone poprawki zostanie rozesłany do członków Sejmiku  

i wtedy zagłosujemy nad przyjęciem Regulaminu. 

 

Ad. 4. 

Piotr Niedziałkowski poinformował, że Biuro zostało przeniesione w struktury Departamentu Spraw 

Społecznych i Zdrowia, obecnie jest to Wydział Inicjatyw Pozarządowych – Biuro Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi 

 

Anna Leszczyńska składa wniosek o wystąpienie do Marszałka z wnioskiem o rozpatrzenie 

utrzymania stanowiska pełnomocnika oraz pozostawienia lokalizacji biura w budynku Urzędu  

na Placu Teatralnym. 

 

Wniosek został jednogłośnie przyjęty przez członków Sejmiku – UCHWAŁA NR 7/2015 

 

Ad. 5. 

Kolejne posiedzenie Sejmiku odbędzie się w pierwszej połowie października. 

 

Ad. 6. 

1) Ustalono, że na posiedzenia będą zapraszani goście, o ile omawiane spraw będą tego wymagały. 

 



2) Jan Grabowski: Jako Sejmik powinniśmy wyrazić swoje stanowisko w sprawie ograniczenia 

możliwości aplikowania przez organizacje pozarządowe o środki w ramach konkursów 9.2.1. i 9.2.3. 

W ramach Federacji zorganizowaliśmy spotkania konsultacyjne wtedy okazało się, że te projekty  

z 9.2.1 są dostępne tylko za pośrednictwem powiatów. Wystąpiliśmy z wnioskiem, ale nic nie 

wskórał. Jeżeli zostaną pieniądze to one zostaną przeznaczone na konkursy dla organizacji 

pozarządowych, ale nie ma gwarancji, że wolne środki zostaną. Tego nie ma w SZOOP,  

tylko w dokumencie rozpisującym podział środków. Mogę przygotować taki wniosek i przesłać  

do Prezydium. 

 

Lucyna Andrysiak: Czy Sejmik ma wystąpić z takim w wnioskiem? 

Za:    15 osób 

Przeciw:   0 osób 

Wstrzymujące  2 osób 

UCHWAŁA  nr 8/2015 

 

3) Wręczenie nagród „Rodzynki z pozarządówki” – 23. czerwca 2015 r. 

 

4) Kujawsko – Pomorskie Forum Organizacji Pozarządowych – 24. czerwca 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Lucyna Andrysiak Justyna Rykowska 

Przewodnicząca Sekretarz 

 


