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Wprowadzenie 
 
 
 

 
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą Nr XV/267/11 z dnia 28 

listopada 2011 r. uchwalił Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na lata 2011-2015, zwany dalej Wieloletnim programem. Podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), 

umoŜliwiającego organowi samorządu terytorialnego uchwalenie wieloletniego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 Zgodnie z załoŜeniami Wieloletniego programu, Zarząd Województwa jest 

zobowiązany do przedłoŜenia Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji  

o sposobie jego realizacji. Wieloletni program został uchwalony 28 listopada 2011 r., 

natomiast niniejsze opracowanie jest sprawozdaniem częściowym, dotyczącym całego roku 

2011. 

 Głównym celem Wieloletniego programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych. Cel główny jest realizowany 

poprzez realizację celów szczegółowych, a te z kolei przez realizację poszczególnych działań. 

 Stopień realizacji w początkowej fazie wdraŜania postanowień Wieloletniego 

programu, obrazują wartości wskaźników realizacji celów, które zostały wcześniej 

opracowane przez zespół autorski opracowujący projekt, w skład którego weszło 28 osób,  

tj. 16 przedstawicieli trzeciego sektora, 10 pracowników Urzędu Marszałkowskiego,  

oraz 2 radnych wojewódzkich. Za prace związane z monitoringiem i ewaluacją Wieloletniego 

programu odpowiedzialne jest Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, które 

ściśle współpracuje w tym zakresie z Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego oraz Radą Działalności PoŜytku Publicznego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Monitoring Wieloletniego programu będzie prowadzony 

systematycznie i raportowany po zakończeniu kaŜdego roku kalendarzowego. Wieloletni 

program zostanie poddany ewaluacji cząstkowej w pierwszym kwartale 2014 r. oraz 

końcowej w pierwszym kwartale 2016 r.   
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3. Realizacja celów szczegółowych 1 
 

L.p. 
 

Działania 
 

Wskaźniki realizacji celów 
Wielkość wskaźnika realizacji 

celu na dzień 31.12.2011 r. Źródło danych 

Cel nr 1:   Aktywizowanie społeczności lokalnych z zapewnieniem równości szans rozwoju 

1. 

Wprowadzenie zasad 
współpracy, uwzględniających 
zróŜnicowany potencjał 
organizacji pozarządowych 

Liczba konkursów, w których 
wprowadzono zasadę 

0 

Dokumentacja konkursowa 
(uchwała dotycząca zasad 
udzielania dotacji, ogłoszenia 
konkursowe, karty oceny 
projektów)  

Liczba wprowadzonych 
rozwiązań i zrealizowanych 
działań w zakresie form wsparcia 
pozafinansowego 

0 
Sprawozdanie z realizacji rocznego 
programu współpracy  

2. 

 
Wprowadzenie podziału na 
małe (lokalne) i duŜe 
(regionalne) dotacje 

Liczba konkursów, w których 
wprowadzono zasadę 

0 

Dokumentacja konkursowa 
(uchwała dotycząca zasad 
udzielania dotacji, ogłoszenia 
konkursowe, wykaz przyznanych 
dotacji)  

3. 

Ogłaszanie konkursów na 
podstawie prowizorium 
budŜetowego 
 

Liczba konkursów, w których 
wprowadzono zasadę 

15 

Ogłoszenia konkursowe: Załącznik 
nr 16 do Uchwały Nr 1/22/2010 
Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 06.12.2010 r. 

4. 
Wprowadzenie moŜliwości 
zawierania umów wieloletnich 

Liczba konkursów, w których 
wprowadzono moŜliwość 
składania ofert na projekty 
wieloletnie 

0 Ogłoszenia konkursowe 

Liczba ofert złoŜonych na 
projekty wieloletnie  

0 
Wykaz ofert złoŜonych  
w konkursach 

                                                 
1 Materiał wypracowany przez zespół autorski opracowujący projekt Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi 
na lata 2011-2015. 
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L.p. 
 

Działania 
 

Wskaźniki realizacji celów 
Wielkość wskaźnika realizacji 

celu na dzień 31.12.2011 r. Źródło danych 

Liczba zawartych umów 
wieloletnich 

0 Wykaz zawartych umów 

5. 

 
MoŜliwość dofinansowania 
wkładów własnych 

 

Wysokość środków 
przeznaczonych na 
dofinansowanie wkładów 
własnych 

70 000,00 BudŜet województwa 

Ilość oraz wartość ofert złoŜonych 
na dofinansowanie wkładów 
własnych, w tym ilość ofert 
uprawnionych do uzyskania 
dotacji 2  

wpłynęło 9 ofert na łączną 
kwotę wnioskowaną 95 474,66, 
z czego 7 ofert spełniło kryteria 
formalne, na łączną kwotę 
wnioskowaną 81 920,66 

Wykaz złoŜonych ofert, w tym ofert 
spełniających kryteria formalne 

Ilość oraz wartość udzielonych 
dotacji na dofinansowanie 
wkładów własnych  

7 dotacji na kwotę 66 700,00 Wykaz zawartych umów 

6. 
Poradnictwo dla organizacji 
pozarządowych  

Liczba udzielonych porad, 
będących w kompetencji Urzędu 
Marszałkowskiego (Biuro 
Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi) 

33 podmioty prawne i osoby 
fizyczne skorzystały z 55 
godzin porad 

Ewidencja udzielonych porad 

Liczba organizacji, instytucji 
świadczących bezpłatne usługi 
doradcze na terenie Województwa 

8 
Dane statystyczne uzyskane od 
podmiotów udzielających porad 

7. 

Cykliczne szkolenia dla 
nowopowstałych organizacji 
(organizowane przez Urząd 
Marszałkowski lub zlecane do 
realizacji organizacjom 
pozarządowym) 

Liczba przeprowadzonych szkoleń 0 

Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań województwa na podstawie 
ustawy  o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie 

Liczba organizacji 
uczestniczących  
w szkoleniach 

0 

Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań województwa na podstawie 
ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie 

                                                 
2 Warunkiem uzyskania dotacji w tym wypadku jest uzyskanie dofinansowania ze źródła zewnętrznego. 
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L.p. 
 

Działania 
 

Wskaźniki realizacji celów 
Wielkość wskaźnika realizacji 

celu na dzień 31.12.2011 r. Źródło danych 

8. 

Szkolenia odnoszące się do 
aktualnej tematyki, np. zmiany 
przepisów prawnych 
(organizowane przez Urząd 
Marszałkowski lub zlecane do 
realizacji organizacjom 
pozarządowym) 

Liczba przeprowadzonych szkoleń 
 
 

 
5 
 

1) szkolenie dla urzędników  
z nowelizacji ustawy  
o działalności poŜytku 
publicznego;  
 
2) szkolenie z wypełniania ofert 
konkursowych; 
 
3) szkolenie z PO FIO  - 
współorganizowane ze 
Stowarzyszeniem Kujawsko-
Pomorskim Ośrodkiem 
Wsparcia Inicjatyw 
Pozarządowych "Tłok" 
(współorganizacja); 
 
4) Forum Organizacji 
Pozarządowch Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego  
 
5) III Forum Pełnomocników 
(współorganizacja). 

Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań województwa na podstawie 
ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie 

 
 
Liczba organizacji 
uczestniczących w szkoleniach 
 
 

 
1) szkolenie z wypełniania ofert 
konkursowych – 50 osób 
(Włocławek, grudzień 2011 r.); 
 
2) szkolenie z PO FIO  - 
współorganizowane ze 

Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań województwa na podstawie 
ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie 
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L.p. 
 

Działania 
 

Wskaźniki realizacji celów 
Wielkość wskaźnika realizacji 

celu na dzień 31.12.2011 r. Źródło danych 

Stowarzyszeniem Kujawsko-
Pomorskim Ośrodkiem 
Wsparcia Inicjatyw 
Pozarządowych "Tłok" – 50 
osób (grudzień 2011 r.); 
 
3) Forum Organizacji 
Pozarządowych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego – 165 
osób (zadanie zlecone w ramach 
konkursu nr 14/2011; czerwiec 
2011 r.); 
 
4) III Forum Pełnomocników – 
50 osób (grudzień 2011 r.). 

9. 
Stałe doskonalenie systemu 
wzajemnej informacji  

Liczba osób i organizacji 
otrzymujących informacje 

 
ponad 800 

 

Baza odbiorców informacji 
(prowadzona przez komórkę Biuro 
Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi Urzędu 
Marszałkowskiego)  

Wzrost liczby osób i organizacji, 
które otrzymują informacje  

300 

Baza odbiorców informacji 
(prowadzona przez Biuro Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu 
Marszałkowskiego) 

Liczba osób odwiedzających 
stronę dla organizacji 
pozarządowych ngo.kujawsko-
pomorskie.pl 

9 194 Statystyka odwiedzin strony 

Liczba organizacji, które 
skorzystały z moŜliwości 
zamieszczenia na stronie 
ngo.kujawsko-pomorskie.pl 
ogłoszeń i innych informacji na 

44 Statystyka administratora strony 
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L.p. 
 

Działania 
 

Wskaźniki realizacji celów 
Wielkość wskaźnika realizacji 

celu na dzień 31.12.2011 r. Źródło danych 

temat swojej działalności 
Poziom zadowolenia odbiorców 
strony ngo.kujawsko-
pomorskie.pl 

brak badania 
Badanie satysfakcji odbiorców  
w formie ankiety elektronicznej 

Cel nr 2:  Budowanie partnerskiej współpracy opartej o wzajemne zaufanie stron 

1. 

Funkcjonowanie jasnego 
systemu konsultacji 
społecznych programów 
strategicznych oraz 
priorytetów programów 
operacyjnych, w tym 
prowadzenie konsultacji 
mailingowych 
 

Istnieje/nie istnieje procedura 
konsultacji 

istnieje procedura konsultacji 

Dokumenty potwierdzające 
istnienie procedury: Uchwała  
Nr XLVIII/1299/10 Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
 z dnia 28 czerwca 2010 r.  
w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu 
konsultowania projektów aktów 
prawa miejscowego  

Liczba konsultowanych 
programów strategicznych 

2  Dokumenty z procesu konsultacji 

Liczba opinii zgłoszonych przez 
organizacje 

24 (w tym 16 dotyczących 
Programu rocznego; 8 opinii 
dotyczących Wieloletniego 
programu) 

Raporty z prowadzonych 
konsultacji 

2. 

Włączenie organizacji  
w tworzenie prawa 
miejscowego - strategii, 
programów wojewódzkich, 
procedur, itp.; 

Liczba aktów prawnych,  
w których tworzenie włączono 
organizacje 

1 (2 organizacje reprezentujące 
Sejmik Organizacji 
Pozarządowych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
uczestniczyły w pracach 
dotyczących uchwalenia 
procedur konkursowych na rok 
2012 r. 

Dokumentacja z prowadzonych 
konsultacji, roczne sprawozdanie  
z realizacji zadań województwa na 
podstawie ustawy o działalności 
poŜytku publicznego  
i o wolontariacie 

Liczba organizacji 
uczestniczących w pracach nad 

2 (jak wyŜej) 
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L.p. 
 

Działania 
 

Wskaźniki realizacji celów 
Wielkość wskaźnika realizacji 

celu na dzień 31.12.2011 r. Źródło danych 

aktem prawnym/konsultacjach 

Liczba opinii zgłoszonych przez 
organizacje: 

4 

Liczba uwzględnionych opinii 3 
Liczba nieuwzględnionych opinii 1 
Liczba otwartych spotkań 
konsultacyjnych z udziałem 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych 

0 

3. 

Funkcjonowanie i rozwijanie 
działalności Biura Współpracy 
z Organizacjami 
Pozarządowymi 

 
Wysokość budŜetu 
przeznaczanego na 
funkcjonowanie Biura 

50 000,00 

BudŜet województwa, 
sprawozdanie z działalności Biura 
Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi 

Stopień zadowolenia ze strony 
organizacji pozarządowych:  

brak badania 
Badanie satysfakcji w formie 
ankiety 

4. 

Opracowywanie we 
współpracy z SOP WK-P3  
i RDPP4 oraz wdraŜanie 
jasnych i obiektywnych zasad  
i standardów współpracy, na 
które składają się: 

a) roczny program 
współpracy, 
b) zasady organizacji 
konkursów 
(transparentność) 

 
 

ad. a) Jest/nie ma 
ad. b)  
- istnieje karta oceny, 
   wzór karty oceny jest 

upubliczniony wraz  
z dokumentacją konkursową, 

- procent wniosków posiadających  
szczegółowe uzasadnienie oceny  
w oparciu o kartę oceny,              

     moŜliwość otrzymania karty 
oceny projektu 

ad. a) Jest 
ad. b)  
-  istnieje karta oceny - tak, 
-  wzór karty oceny jest 

upubliczniony  
   wraz z dokumentacją 

konkursową - tak, 
- procent wniosków 
   posiadających szczegółowe 
   uzasadnienie oceny  
   w oparciu o kartę oceny - brak 
  danych,              
- moŜliwość otrzymania karty 

ad. a) uchwała Sejmiku 
ad. b) uchwała Zarządu dotycząca 
procedur konkursowych, 

 - analiza dokumentacji    
    konkursowych,            
- analiza przebiegu rozstrzygania    
   konkursów (oceny projektów), 
-  liczba skarg na nieudostępnienie  
    kart oceny 

 
  

 

                                                 
3 Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
4 Rada Działalności PoŜytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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L.p. 
 

Działania 
 

Wskaźniki realizacji celów 
Wielkość wskaźnika realizacji 

celu na dzień 31.12.2011 r. Źródło danych 

oceny  projektu - tak 

5. 

Cykliczne spotkania 
przedstawicieli trzeciego 
sektora z Zarządem 
Województwa  

Liczba spotkań 
 

0 Protokoły ze spotkań 

Liczba organizacji biorących 
udział w spotkaniach 

0 Protokoły ze spotkań 

6. 

 Funkcjonowanie forum / 
platformy wymiany informacji 
- w tym forum internetowego  

 - dla samorządu, organizacji, 
pełnomocników ds. 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

Istnieje/nie istnieje istnieje Strona internetowa  

Liczba osób korzystających  
z forum 

5 Statystyka administratora forum 

 
Liczba zarejestrowanych 
uŜytkowników 
 

23 Statystyka administratora forum 

7. 

 
 
Wspieranie zadań 
interdyscyplinarnych  
 
 
 

Istnieje/ nie istnieje procedura 
rozpatrywania zadań 
 

 
nie istnieje procedura 
rozpatrywania zadań, jednak  
w konkursie nr 13/2011 istniała 
moŜliwość składania ofert na 
zadania interdyscyplinarne 

 
Dokumentacja konkursowa 
 

Liczba oraz wartość ofert 
złoŜonych na zadania 
interdyscyplinarne 

 
1  

wartość oferty: 126 658,68 

Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań województwa na podstawie 
ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie 

Liczba oraz  wartość wspartych 
zadań interdyscyplinarnych:  

1 (dotacja: 15 000,00 koszt 
całkowity zadania: 126 658,68) 

 
Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań województwa na podstawie 
ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie 
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L.p. 
 

Działania 
 

Wskaźniki realizacji celów 
Wielkość wskaźnika realizacji 

celu na dzień 31.12.2011 r. Źródło danych 

Cel nr 3: BieŜące rozpoznawanie potrzeb społecznych i potencjału organizacji pozarządowych 

1. 

Pełna diagnoza sytuacji 
trzeciego sektora  
w województwie kujawsko.-
pomorskim (ilościowa, 
jakościowa, krocząca - co dwa 
lata) 

 
Liczba badań 

 
0 

 
Raport z badań 

Liczba organizacji biorących 
udział w badaniu 

0 Raport z badań 

2. 
Badanie sytuacji wolontariatu 
w województwie kujawsko-
pomorskim 

Liczba badań 0 Raport z badań 

3. 
Upublicznienie wyników 
badań/analiz 

Upubliczniono/nie upubliczniono  nie dotyczy 
Strona internetowa ngo.kujawsko-
pomorskie.pl, publikacje w formie 
drukowanej 

Cel nr 4: Zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych 

1. 

Partnerskie (samorząd 
województwa i organizacje 
pozarządowe) określanie 
priorytetów konkursowych  
w rocznych programach 
współpracy  
(w poszczególnych obszarach) 

Liczba spotkań dyskusyjnych  
z organizacjami pozarządowymi 

2 

Protokoły ze spotkań, roczne 
sprawozdanie z realizacji zadań 
Biura Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi 
 

2. 

Monitorowanie efektywnego  
wykorzystania środków 
finansowych  
 

Procent niewykorzystanych 
środków w ramach dotacji 
przekazanych organizacjom 
pozarządowym 

1,4% 

Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań województwa na podstawie 
ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie 
 

Wysokość środków 
podlegających zwrotowi  
z powodu niewłaściwego  
wydatkowania dotacji 

73 900,21 (środki 
niewykorzystane i niewłaściwie 

wydatkowane) 

Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań województwa na podstawie 
ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie 
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L.p. 
 

Działania 
 

Wskaźniki realizacji celów 
Wielkość wskaźnika realizacji 

celu na dzień 31.12.2011 r. Źródło danych 

Ilość i wartość umów 
rozwiązanych 

0 

Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań województwa na podstawie 
ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie 

3. 
Stopniowa standaryzacja 
zadań publicznych zlecanych 
organizacjom pozarządowym 

Liczba wypracowanych 
standardów 

0 
Dokumenty potwierdzające 
obowiązywanie standardów 

4. 

Wsparcie istniejących  
i tworzonych ośrodków 
wspierania organizacji 
pozarządowych w powiatach 
(wsparcie finansowe  
i merytoryczne) 
 

Liczba ośrodków, którym 
udzielono wsparcia finansowego/ 
merytorycznego 

0 
Wykaz umów zawartych na 
dofinansowanie/ współprowadzenie 
ośrodków 

Liczba utworzonych ośrodków  
wsparcia w województwie 
kujawsko-pomorskim 

0 
Wykaz umów zawartych na 
dofinansowanie/ współprowadzenie 
ośrodków 

Wartość dotacji przekazanych na 
wsparcie ośrodków 

0 

Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań województwa w trybie 
ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie 

5. 

Inicjowanie i promowanie 
projektów partnerskich 
(samorząd województwa - 
organizacje, organizacje-
organizacje) oraz dobrych 
praktyk (projektów 
organizacji) 

 

Opracowanie procedury realizacji 
projektów partnerskich samorząd 
województwa – organizacje 
pozarządowe  

nie opracowano 
Dokumenty potwierdzające 
istnienie procedury 

Liczba projektów partnerskich 0 
Wykaz umów/porozumień  
o wspólnej realizacji 

Liczba oraz procent konkursów,  
w których wprowadzono kryteria 
premiujące partnerską realizację 
zadań 

17 konkursów, 100% 

Dokumentacja konkursowa, karta 
oceny: Załącznik nr 2 do załącznika 
do uchwały nr 89/1568 /10 Zarządu 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 16.11.2010 r. 

Liczba dobrych praktyk 
upowszechniona na stronie 

6 
Strona internetowa,  
roczne sprawozdanie z realizacji 
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L.p. 
 

Działania 
 

Wskaźniki realizacji celów 
Wielkość wskaźnika realizacji 

celu na dzień 31.12.2011 r. Źródło danych 

internetowej zadań województwa w trybie 
ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie 

6. 

 Likwidacja „martwego   
sezonu”,  tj.  okresu bez 
moŜliwości finansowania 
projektów z budŜetu 
województwa 
 
 

Liczba projektów realizowanych 
przez cały rok (12 m-cy) 

0 

Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań na podstawie ustawy  
o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie 

 
Liczba zawartych umów 
wieloletnich 
 

0 

Wykaz zawartych umów / roczne 
sprawozdanie z realizacji zadań na 
podstawie ustawy o działalności 
poŜytku publicznego  
i o wolontariacie 

Liczba zawartych umów w trybie  
z pominięciem otwartego 
konkursu ofert (tryb uproszczony) 

28 

Wykaz zawartych umów/roczne 
sprawozdanie z realizacji zadań na 
podstawie ustawy o działalności 
poŜytku publicznego  
i o wolontariacie 

Cel nr 5: Wspieranie rozwoju współpracy organizacji pozarządowych w wymiarze terytorialnym i branŜowym 

1. 

Stworzenie bazy danych na 
temat funkcjonujących na 
terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego sieci, 
federacji oraz rad organizacji 
pozarządowych  
 

 
Liczba funkcjonujących sieci 
organizacji pozarządowych 
 

2 Bazy NGO 

 
Wzrost liczby sieci organizacji 
pozarządowych 
 

0 
Badanie rozwoju sieci NGO  
w województwie kujawsko-
pomorskim 

2. 
 

 
 
Propagowanie idei współpracy 
wśród przedstawicieli NGO  
 

  Liczba szkoleń/spotkań 

3 spotkania Sejmiku 
Organizacji Pozarządowych 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 
 

Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań Biura Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi 
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L.p. 
 

Działania 
 

Wskaźniki realizacji celów 
Wielkość wskaźnika realizacji 

celu na dzień 31.12.2011 r. Źródło danych 

 
 

Ilość oraz wartość ofert złoŜonych 
na dofinansowanie projektów 
dotyczących współpracy 

 
70 810,94 

Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań na podstawie ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i 
o wolontariacie 

Ilość oraz wartość udzielonych 
dotacji na dofinansowanie 
projektów dotyczących 
współpracy NGO 

52 964,00 

Roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań na podstawie ustawy  
o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie 
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Tab. 1  Ogólne dane statystyczne 5 
 

L.p. Nazwa wskaźnika 
Stan wyjściowy 

2010 r. 
2011 r. 

1. 
Liczba zarejestrowanych organizacji 
pozarządowych 

4 965 
Brak danych        

z GUS  

2. 
Liczba organizacji pozarządowych na 1000 
mieszkańców 

2,4 6 
Brak danych        

z GUS  

3. 
Liczba organizacji prowadzących aktywne 
działania 

2 500 7 
Brak danych        

z GUS  

4. 
Liczba organizacji znajdujących się w bazie 
organizacji prowadzonej przez Urząd 
Marszałkowski 

790 
 

970 

5. 
Liczba organizacji posiadających status 
poŜytku publicznego 

274 283 

6. 
Wysokość środków uzyskanych przez 
organizacje poŜytku publicznego w ramach 
1% podatku dochodowego za 2009 r. 

≈ 15 000 000 17 654 057  

 
Tab. 2a  Zlecanie zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie w trybie konkursowym 
 
L.p. Nazwa wskaźnika Stan wyjściowy 

2010 r. 
2011 r. 

1. Liczba ogłoszonych konkursów  17 17 
2. Liczba złoŜonych ofert 1408 1249 

3.  
Liczba ofert poprawnych formalnie 
liczbowo oraz procentowo 

1131, tj. 80,3% 888, tj. 71,1% 

4.  
Liczba projektów wybranych do realizacji 

a) w formie wsparcia 
b) w formie powierzenia 

 
533 
0 

 
560 
1 

5.  
Liczba zawartych umów,  
w tym umów wieloletnich 

531 
0 

561 
0 

6. Liczba zrealizowanych projektów 531 557 
7.  Liczba podmiotów, które złoŜyły ofertę 1086 1007 

8. 
Liczba podmiotów, które uzyskały 
dofinansowanie 

497 519 

9. 
Liczba podmiotów, które zrealizowały 
projekty 

495 517 

10.  
Wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na zadania zlecane  
w trybie konkursowym 

5 381 730,00 8 5 155 700,009 

                                                 
5 Wskaźniki statystyczne mają charakter pomocniczy. Nie słuŜą bezpośrednio mierzeniu współpracy, jednak dają 
obraz aktywności obywatelskiej na terenie województwa. Dane dotyczące 2011 r. oznaczają stan na 31 grudnia 
2011 r. 
6 Do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę ludności wg danych GUS na dzień 30.09.2010r., która wynosi  
2 070 100 osób.  
7 Dane szacunkowe. 
8 W tym  300 000,00 zł stanowią środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
9 W tym 191 000,00 zł stanowią środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   
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11. 
Wysokość środków finansowych 
wykorzystanych na zadania zlecone  
w trybie konkursowym  

5 327 249,58 10 5  086 520,3711 

 
 
     Tab. 2b  Zlecanie zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert  
  

L.p. Nazwa wskaźnika 
Stan wyjściowy 

2010 r. 
2011 r. 

1. 

Liczba zadań priorytetowych (obszarów 
poŜytku publicznego), w których 
zarezerwowano środki na zlecanie zadań  
z pominięciem otwartego konkursu ofert   

1 4 

2. 
Liczba ofert złoŜonych w trybie z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

6 28 

3. Liczba projektów wybranych do realizacji 3 28 
4. Liczba zawartych umów 3 28 
5. Liczba zrealizowanych projektów 3 28 

6. 
Liczba podmiotów, które złoŜyły ofertę  
w trybie z pominięciem otwartego konkursu 
ofert 

6 25 

7. 
Liczba podmiotów, które uzyskały 
dofinansowanie 

3 25 

8. Liczba podmiotów, które zrealizowały projekty 3 25 

9. 

Wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na zadania zlecane w trybie  
z pominięciem otwartego konkursu ofert 

28 500,00 

193 803,0012 
(w tym środki 

PFRON: 
56 000,00) 

10. 

Wysokość środków finansowych 
wykorzystanych na zadania zlecone w trybie  
z pominięciem otwartego konkursu ofert  

28 500,00 

189 082,42 
(w tym środki 

PFRON: 
56 000,00) 

 
 

Tab. 3  Zlecanie zadań publicznych na podstawie innych przepisów niŜ ustawa  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

 
L.p. Nazwa wskaźnika Stan wyjściowy 

2010 r. 
2011 r. 

1. 

Liczba umów zawartych w innym trybie 
ustawowym przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie 

1 13 

 
 
1 
 

                                                 
10  W tym kwota 297 499,50 zł stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
11  W tym kwota 190 759,95 zł stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
12  Środki przyznane w formie dotacji. 
13  Umowa podpisana z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w oparciu o ustawę Prawo zamówień 
publicznych –  zakup usług mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa 
kujawsko-pomorskiego.  
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2. 

Wysokość środków finansowych 
przekazanych  w innym trybie ustawowym 
organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom wymienionym  w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie 

100 000,00 100 000,00 

 
 
Tab. 4  Finansowanie współpracy samorządu województwa z organizacjami 
pozarządowymi 
 

L.p. Nazwa wskaźnika Stan wyjściowy 
2010 r.  

2011 r. 

1. Wysokość nakładów na współpracę  
z organizacjami pozarządowymi  
w budŜecie województwa 14 

5 512 302,31 
 

5 424 980,21 

2. Wydatki na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi na 1 mieszkańca 
województwa 

2,66 zł15 
 

2,61 zł16 

3.  Wydatki na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi jako % wydatków 
bieŜących budŜetu w danym roku  

1,04 % 
 

1,02 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Obejmuje: zlecanie zadań na podstawie  ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, zlecanie 
zadań na podstawie innych przepisów niŜ ustawa o działalności  poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz 
wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie budŜetowe pn. „Współpraca województwa  
z organizacjami pozarządowymi”. 
 
15 Wg danych GUS na dzień 31.12.2010 r. stan ludności w województwie kujawsko-pomorskim wynosił 
2 069 500 osób.  
 
16 Wg wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego na 31.03.2011 r. stan ludności w województwie 
kujawsko-pomorskim wynosił 2 076 000 osób. 
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Podsumowanie 

 
 

Wieloletni program tworzy długofalową perspektywę, dającą podbudowę dla 

stabilności finansowej, merytorycznej, ciągłości działań i trwałości efektów. Współpraca 

samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi jest oparta 

o wspólnie wypracowane i obustronnie przestrzegane zasady. Dzięki pełnemu dostępowi do 

informacji oraz czytelnym i prostym procedurom, wzmacniane jest wzajemne zaufanie 

między Partnerami. 

Niniejsze sprawozdanie częściowe obrazuje realizację Wieloletniego programu  

w okresie od 28 listopada do 31 grudnia 2011 r. W tak krótkim okresie, trudno było 

zrealizować wszystkie jego załoŜenia, stąd niektóre wskaźniki realizacji celów, wykazują stan 

zerowy. Oznacza to, Ŝe działania w tym zakresie zostaną podjęte w kolejnych latach.  

Ocena stopnia realizacji celów polegała na monitoringu wskaźników i ich realizacji,  

i tak: w znacznej części poprawiła się sytuacja mająca wpływ na aktywizowanie społeczności 

lokalnych z zapewnieniem równości szans rozwoju. Na terenie województwa funkcjonuje  

8 organizacji, instytucji świadczących bezpłatne usługi doradcze dla przedstawicieli trzeciego 

sektora: Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy PłuŜnica, Centrum Pomocy 

Organizacjom Pozarządowym w Inowrocławiu, Biuro Kujawsko-Pałuckiego Centrum 

Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu, Biuro Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii 

Społecznej w Bydgoszczy, Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu, 

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok"  

w Toruniu oraz Regionalne Ośrodki EFS w Bydgoszczy i w Toruniu. Ponadto Biuro 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zorganizowało 55 godzin bezpłatnego 

doradztwa z zakresu prawa i rachunkowości trzeciego sektora, z którego skorzystały  

33 organizacje i osoby fizyczne. Po raz pierwszy ogłoszono konkurs pod nazwą: 

„Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”. 

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie wkładów własnych wyniosła 

70 000,00 zł.  Udzielono 7 dotacji na łączną kwotę 66 700,00 zł. Z kolei na tryb  

z pominięciem otwartego konkursu ofert przeznaczono kwotę ponad 190 000,00 oraz 

podpisano 28 umów. Dla porównania w 2010 r. podpisano jedynie 3 umowy.  

Poziom środków budŜetowych, przeznaczonych na realizację zadań w oparciu o ustawę  

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, nie pozwalał na wprowadzenie podziału 

na małe (lokalne) i duŜe (regionalne) dotacje. W związku z tym, wprowadzono ułatwienie dla 
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małych, mniej doświadczonych organizacji w postaci moŜliwości partycypacji w całkowitych 

kosztach zadania poprzez wniesienie wkładu własnego rzeczowego lub/i osobowego. Planuje 

się równieŜ podjęcie prac nad utworzeniem standardów realizacji zadań publicznych. 

W związku z uchwaleniem Wieloletniego programu współpracy na lata 2011-2015  

w dniu 28 listopada 2011 r. pojawiła się moŜliwość zawierania umów wieloletnich  

w konkursach ogłoszonych na rok 2012 i kolejne lata. Zapisy Wieloletniego programu dają 

moŜliwość realizacji takich umów w roku 2012. 

W porównaniu z rokiem 2010, znacznie zmalała liczba złoŜonych ofert w otwartych 

konkursach. Główną przyczyną tego stanu rzeczy była nowelizacja ustawy o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w Ŝycie 12 marca 2010 r. UniemoŜliwiła 

ona uczestnictwo w otwartych konkursach ofert podmiotom publicznym, w tym instytucjom 

kultury, które stanowiły znaczny odsetek składanych ofert. 

Podjęto szereg działań dotyczących budowania partnerskiej współpracy opartej  

o wzajemne zaufanie stron. Poddano konsultacjom społecznym projekty Programu 

współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2011 oraz Wieloletniego programu. W konsultacjach uczestniczyły 

organizacje pozarządowe działające na terenie województwa, które zaproponowały 

konstruktywne rozwiązania, z których część została uwzględniona w uchwalonych 

dokumentach. 

Pełna diagnoza sytuacji trzeciego sektora w województwie kujawsko-pomorskim, 

mająca na celu bieŜące rozpoznawanie potrzeb społecznych i potencjału organizacji 

pozarządowych, zostanie przeprowadzona w kolejnych latach obowiązywania Wieloletniego 

programu. 

Poprzez partnerskie określanie priorytetów konkursowych w poszczególnych 

obszarach rocznych programów współpracy, monitorowanie efektywnego wykorzystania 

środków finansowych oraz promowanie projektów partnerskich i dobrych praktyk, 

zwiększeniu uległa efektywność realizacji zadań publicznych, dofinansowanych w roku 2011. 

Wspieranie rozwoju współpracy organizacji pozarządowych w wymiarze 

terytorialnym i branŜowym było realizowane poprzez propagowanie idei współpracy wśród 

przedstawicieli trzeciego sektora, na które złoŜyły się spotkania Sejmiku Organizacji 

Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dofinansowanie projektów 

wspierających współpracę między organizacjami pozarządowymi. 

Zarządzeniem Marszałka Województwa – Piotra Całbeckiego z dnia 22 lipca 2011 r. 

powołana została Rada Działalności PoŜytku Publicznego, która obok działającego Sejmiku 
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Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma za zadanie budowę 

procesu współpracy trzeciego sektora z samorządem województwa. Zgodnie z zapisami 

ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, Rada jest organem 

konsultacyjnym i opinidowaczym, realizującym zadania ustawowe w ścisłej współpracy  

z Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Wszystkie niezrealizowane dotychczas zadania, będą kontynuowane w kolejnych latach 

obowiązywania Wieloletniego programu. 


