
Protokół z posiedzenia Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego IV kadencji 

 

Posiedzenie odbyło się w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  

w dniu 26 października 2015 r. 

 

Obecni na posiedzeniu według listy obecności – w załączeniu. 

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie, przedstawienie i akceptacja porządku posiedzenia. 

2. Wybór przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego. 

3. Zaopiniowanie Rocznego i Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016-2020. 

4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia 

5. Wolne wnioski 

 

Ad. 1 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Sejmiku – Lucyna Andrysiak. 

Przewodnicząca przedstawiła zaproponowany porządek posiedzenia. Wobec braku uwag, porządek 

został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. 2 

Wpłynęło 9 zgłoszeń kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wszyscy kandydaci są delegatami lub zastępcami 

delegatów Sejmiku. Należy wybrać 7 osób, z tego też powodu Prezydium rekomenduje tajne 

głosowanie - propozycja przyjęta jednogłośnie. Na kartach do głosowania zaznaczmy maksymalnie 7 

osób. 

 

Prezentacja kandydatów 

1) Michał Rosiński – zgłoszony przez Toruński Klub Sportu Osób Niepełnosprawnych, od 

wielu lat zajmuje się sportem dzieci, młodzieży - osób niepełnosprawnych, od kilku lat w Radzie 



Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Współpracuje z wieloma osobami i podmiotami 

działającymi w podobnych aspektach polityki społecznej. 

Michał Rosiński wyjaśnił, że podpis osoby rekomendującej jest podpisem wydrukowanym w 

związku z tym, że osoba ta jest niepełnosprawna i nie ma możliwości złożenia podpisu. 

Łucja Andrzejczyk: Jaka była Pana aktywność w pracach nad Wieloletnim Programem Współpracy? 

Michał Rosiński: Były 2 dni spotkań, w jednym uczestniczyłem, w drugim nie było mnie w Toruniu.  

 

2) Kazimierz Musiałowski – rekomendowany przez Klub Sportowy "Kamus Maraton". Od 

1980 r. propaguje bieganie, sport, zdrowie. Organizuje maratony, półmaratony, angażowany przez 

inne instytucje aby promować ruch. Radny Gminy Obrowo. 

 

3) Łukasz Mrozowicz – rekomendowany przez Polski Związek Niewidomych okręg Kujawsko 

– Pomorski (koło w Bydgoszczy). Działa aktywnie w Polskim Związku Niewidomych od 13 lat, na 

co dzień zajmuje się aktywizacją społeczną i ruchową osób niepełnosprawnych, nie tylko 

niewidomych. Prowadzi WTZ, ma doświadczenie z pozyskiwaniem środków unijnych. 

 

4) Anna Leszczyńska – rekomendowana przez Fundację Wiatrak z Bydgoszczy.  

Z wykształcenia pedagog, od wielu lat zaangażowana w działalność trzeciego sektora w zakresie 

edukacji, kultury, pomoc społeczna, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych. 

Członek Rady Pożytku Publicznego wszystkie kadencji w Bydgoszczy. 

 

5) Jan Maria Grabowski – rekomendowany przez Kujawsko – Pomorską Federację 

Organizacji Pozarządowych. Jest Prezesem Federacji – organizacji rzeczniczej z pięcioletnim stażem. 

Z poziomu Federacji często zgłasza uwagi do programów współpracy, chciałby poukładać kwestie 

projektów partnerskich z samorządem, finansowania organizacji ze środków unijnych,  

 

6) Krzysztof Badowski – rekomendowany przez Pomorsko - Kujawski Klub Kultury Fizycznej, 

Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowiądzych "Łuczniczka” Działa drugą kadencję w Radzie 

Pożytku Publicznego w Bydgoszczy, ocenia wnioski konkursowe. Sukcesem jest przekształcenie 

„Łuczniczki” z małej organizacji w jedną z największych organizacji, bierze udział w przygotowaniu 

paraolimpijczyków do Olimpiady w Rio de Janerio. 

 

7) Beata Orłowicz – rekomendowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 

kilkunastu lat związana z organizacjami pozarządowymi, prekursor Stowarzyszenia rodziców dzieci 



z ADHD „Kochane dzieci”. Działa także w bydgoskiej nieformalnej grupie inicjatywnej, gdzie 

zajmuje się działaniami z zakresu mobbingu, równości, wykluczenia społecznego, organizator 

szkoleń. Powołaliśmy właśnie LGD. 

Daniel Brożek: Czy inwencja LGD nie kłóci się z działalnością w Fundacji? W statucie macie 

ograniczenia.  

Beata Orłowicz: Fundacja powstała w 1989 r., LGD jest trójsektorowe, nie widzę sprzeczności. 

 

8) Łucja Andrzejczyk – reprezentuje Polski Czerwony Krzyż oddział rejonowy we Włocławku, 

działalność na terenie byłego powiatu włocławskiego, przedstawiciel całego okręgu bydgoskiego 

PCK. Brała udział w wielu komitetach monitorujących, pracach nad strategią województwa, jest 

ekspertem FIO, inicjatorką powstania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego, Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Marszałku 

Województwa. Zaangażowana w powstawanie LGD we Włocławku. 

Michał Rosiński: Czy bycie jednocześnie w Prezydium Sejmiku i Radą Działalności Pożytku 

Publicznego nie będzie kolidować? Osoby z Prezydium miały funkcjonować tylko w Sejmiku, poza 

Przewodniczącą, która z natury jest łącznikiem. Co jest ważniejsze? 

Łucja Andrzejczyk Jedno i drugie jest ważne i się łączy. Osoby te i tak będą przekazywać informacje 

z poziomu RDPP WK-P. 

 

9) Lucyna Andrysiak – rekomendowana przez Chorągiew Kujawsko – Pomorską ZHP. 

Długoletni komendant hufca ZHP, nie kieruje dalej gdyż przepisy ZHP zezwalają na pełnienie tej 

funkcji tylko przez określoną ilość kadencji. Ma doświadczenie samorządowe – radna Sejmiku 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego kilku kadencji. Organizacje pozarządowe mogą być jeszcze 

bardziej aktywne, ale trzeba je wspierać chociażby przez reprezentację w Radzie Działalności 

Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Daniel Brożek: Pytanie do wszystkich kandydatów – na ile jesteście gotowi na to, by reprezentować 

interes wszystkich organizacji? W poprzedniej kadencji przedstawiciele organizacji reprezentowali 

interesy swoich organizacji, w związku z czym potem były faworyzowane w konkursach. 

Lucyna Andrysiak: Wszystkie organizacje wymagają wsparcia. Mamy przecież małe organizacje i 

bardzo duże – każda organizacja ma inne potrzeby. Nie taka jest rola przedstawicieli aby lobbować 

tylko dla siebie. 



Łucja Andrzejczyk: To nie moja organizacja tylko interes ogólny. Podnosiłam to aby nie lobbować 

na rzecz indywidualnych interesów. Oby to była praktyka obecnych kandydatów. Wszystkie 

organizacje powinny mieć równe prawa. 

Kazimierz Musiałkowski: Faktycznie kiedyś niektóre kluby dostawały pieniądze, bo zawsze tak było. 

Podobnie teraz jest z organizacjami pozarządowymi. Sprawiedliwość wewnętrzna musi zostać 

zachowana. 

 

Jednogłośnie wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Daniel Brożek, Ilona Borowska, ks. Marek 

Borzyszkowski 

 

Jan M. Grabowski zgłosił wniosek aby głosowali wszyscy obecni 

Przewodnicząca poddała ten wniosek pod głosowanie, zakończone następującymi wynikami: 

Za:    6 

Przeciw:   8 

Wstrzymujących  3 

 

Ustalono zatem, że głosują tylko osoby do tego uprawnione – wydano 17 kart do głosowania. 

W wyniku głosowania, uzyskano następujące wyniki: 

Kandydat Ilość głosów 

Lucyna Andrysiak 12 

Łucja Andrzejczyk  7 

Krzysztof Badowski  12 

Jan Maria Grabowski  13 

Anna Leszczyńska  14 

Łukasz Mrozowicz  8 

Kazimierz Musiałowski 8 

Beata Orłowicz  12 

Michał Rosiński: 5 

Przedstawicielami organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego będą: Lucyna Andrysiak, Krzysztof Badowski, Jan 

Maria Grabowski, Anna Leszczyńska, Łukasz Mrozowicz, Kazimierz Musiałowski, Beata 

Orłowicz . 

UCHWAŁA nr 11/2015 



Łucja Andrzejczyk podziękowała za dotychczasową współpracę w RDPP WK-P. 

 

 

Ad. 3 

Opinia dotycząca Rocznego Programu Współpracy z Organizacja Pozarządowymi. 

Piotr Niedziałkowski poinformował, że wpłynęły uwagi od Łucji Andrzejczyk oraz Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Wylatowo IMPULS, które złożyło propozycję rozszerzenia działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych o ich otoczenie. Jednak otoczenie to jest wspomagane w wielu konkursach. 

Każda uwaga zostanie przeanalizowana. 

 

Łucja Andrzejczyk: Program wieloletni jest zawsze modyfikowany przez roczny program i dlatego 

tylko do niego zgłosiłam uwagi tylko do rocznego programu. Zgłosiłam następujące uwagi na 

formularzu konsultacyjnym:  

1) obok wspólnot wiejskich, należy dodać miejskie wspólnoty skoro możemy zakładać LGD we 

wspólnotach 25 – 100 tyś. mieszkańców; 

2)  podkreślić współpracę z radą seniorów, która już funkcjonuje i skoro jest podkreślona 

współpraca z radą ds. osób niepełnosprawnych to należy też dodać współpracę z radą 

seniorów; 

3) należy rozważyć zapis o uchodźcach, bo jest to problem, który niebawem nas dotknie, a wiele 

jego aspektów spadnie na organizacje pozarządowe. 

 

Jan M. Grabowski: Mam generalną uwagę, że jeśli chodzi o konsultacje to cofnęliśmy się o kilka lat. 

Zgłaszane są uwagi, które padają co roku. W zeszłym roku było wiele spotkań, konsultacje 

elektroniczne, a i tak wiele aspektów nie zostało opracowanych. Nie ma próby zmierzenia się 

tematami, które już padły a nie zostały uwzględnione. 

 

Przystąpiono do głosowania nad propozycjami Łucji Andrzejczyk 

1) uwaga dot. wspólnot miejskich 

za:    16 

przeciw:   0 

wstrzymujących się:  1 

2) zapis o uchodźcach 

za:    13 

przeciw:   3 



wstrzymujących się:  1 

 

3) współpraca z Radą Seniorów 

za:    16 

przeciw:   1 

wstrzymujących się:  0 

 

 

Opinia dotycząca Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi 

Piotr Niedziałkowski poinformował o zgłoszeniu omyłki pisarskiej - błędnie zapisano lata 

obowiązywania. Ponadto zaproponowano zapis dotyczący pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych w 

kraju i zagranicą. Kwestia uchodźców na pewno się pojawi, jednak na razie nie wiadomo jeszcze w 

jakim kształcie. Ostatnia propozycja – Krajowe Forum Samorządowe zgłosiło wniosek aby dopisać 

osobny punkt „Bezpieczeństwo publiczne” – do przemyślenia. 

Jan Maria Grabowski: Mam postulat, aby w konsekwentny sposób konsultować projekty. 

Współpraca, którą mamy trochę kuleje. Zawiniła gdzieś komunikacja. Mam wrażenie, że nie ma 

odniesienia do współpracy i partycypacji z organizacjami pozarządowymi. 

Łucja Andrzejczyk: Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego będzie musiała wiążąco zaopiniować te Programy. Nasza uchwała nie ma mocy 

wiążącej. 

 

Udzielenie pozytywnej opinii dla Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

z uwzględnieniem powyższych uwag: 

za:    16 

przeciw:   0 

wstrzymujących się:  1 

 

Udzielenie pozytywnej opinii dla Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi  

za:    14 

przeciw:   0 

wstrzymujących się:  3 

UCHWAŁA nr 12/2015 



Ad. 4  

Przewodnicząca zaproponowała aby kolejne spotkanie odbyło się w styczniu 2016 r., nie ma 

formalnego powodu by spotkać się wcześniej. Miejsce i czas zostanie podane z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. Na tym spotkaniu chcielibyśmy poruszyć kwestię Rad Działalności Pożytku 

Publicznego  – gdzie są i jak działają.  

 

Michał Rosińki zaproponował aby zrobić wcześniej spotkanie w związku z nowelizacją ustawy o 

pożytku publicznym i wolontariacie, abyśmy mogli od 1 stycznia działać już na podstawie nowych 

przepisów. 

Piotr Niedziałkowski poinformował, że Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi postara 

się zorganizować takie szkolenie jeszcze w tym roku, być może uda się je połączyć ze szkoleniem z 

generatora ofert  na koniec listopada. 

 

Ad. 5 

Anna Leszczyńska zwróciła uwagę, że programy współpracy stały się tylko martwymi dokumentami. 

Jest „ciśnienie” terminu, a potem jest wiele uwag. Propozycja aby na drugim posiedzeniu już zająć 

się programem we współpracy z urzędnikami tak aby otworzyć się na program a nie tylko odhaczać, 

że go mamy 

Piotr Niedziałkowski zaproponował aby powołać kilka osób z Sejmiku do prac w nad kolejnym 

programem. To nie zagwarantuje, że będzie to miało odzwierciedlenie w treści programu, ale warto 

powrócić do tematu już w pierwszym kwartale 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Lucyna Andrysiak Justyna Rykowska 

Przewodnicząca Sekretarz 

 


