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Toruń, 20.11.2013r.

Karol Gutsze

Plusy, minusy, perspektywy

• Obecna kondycja Sejmiku NGO

• Kondycja Sejmiku – powody

• Opcje dla Sejmiku NGO

• Korzyści ze zmiany paradygmatu

• Następne kroki
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Obecna kondycja Sejmiku

• Jedyne gremium obejmujące swoim 

zasięgiem całe województwo!!!

• Komisje tematyczne: niewielkie zainteresowanie

• Frekwencja na spotkaniach: problematyczna 

(w niektórych przypadkach skandaliczna)

• Skrajny dysonans pomiędzy celami (niezwykle 

ambitnymi) a rzeczywistością (niezwykle szarą)

• Brak jasnego rozgraniczenia funkcji Sejmiku i RDPP

Kondycja Sejmiku - powody

• Brak ugruntowanych mechanizmów 

współpracy z Sejmikiem Województwa

• Wysokie koszty udziału w posiedzeniach (czas i 

koszty dojazdu)

• Poczucie braku realnego wpływu

• Przerost ambicji nad możliwościami (przy 

definiowaniu celów)

• Nowe warunki działania (powołanie K-P RDPP)
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Opcje dla Sejmiku NGO

• Utrzymanie Sejmiku NGO na dotychczasowych zasadach

• Rozwiązanie Sejmiku Organizacji Pozarządowych

• Zmiana paradygmatu: Sejmik NGO jako platforma dialogu 
wewnątrz- i międzysektorowego
– Ustalenie jasnych zasad współpracy z K-P RDPP, z Urzędem 

Marszałkowskim i z samorządami oraz z Sejmikiem 
Województwa

– Posiedzenia Sejmiku NGO: jasno zdefiniowane, konkretne 
tematy;  z udziałem zewnętrznych gości, otwarte dyskusje

– Przeniesienie ciężaru dyskusji na forum internetowe (wsparcie 
Marszałka przy rozbudowie i administracji)

– Jasno określone, realizowalne cele

Korzyści ze zmiany paradygmatu

• Podkreślenie roli Sejmiku NGO jako płaszczyzny wymiany informacji 
pomiędzy władzami województwa a „terenem” (dwukierunkowej)

• Zapewnienie wsparcia przedstawicielom NGO w K-P RDPP

• Oddziaływanie na politykę województwa poprzez K-P RDPP

• Rezygnacja z roli ciała opiniodawczego na rzecz platformy 
dyskusyjnej

• Zapewnienie wsparcia technicznego i organizacyjnego Marszałka 
Województwa

• Obniżenie kosztów udziału w Sejmiku NGO poprzez umożliwienie 
pracy zdalnej oraz precyzyjne określanie tematu i celu spotkań

• Eliminacja „martwych dusz” z Sejmiku NGO

• Otwarta współpraca z wszystkimi zainteresowanymi gremiami, przy 
wykorzystaniu wyjątkowej pod względem zasięgu terytorialnego 
pozycji
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Następne kroki

• Dyskusja na forum K-P Sejmiku Organizacji 

Pozarządowych

• Otwarta dyskusja we wszystkich powiatach 

(moderowana przez członków Sejmiku NGO)

• Otwarta dyskusja w Internecie

• Zebranie wniosków z dyskusji

• Podjęcie strategicznych decyzji

Dziękuję za uwagę!

Niniejsza prezentacja wyraża poglądy jej autora, nie jest 
ona stanowiskiem wspólnym.

Stanowić ma ona głos inicjujący publiczną dyskusję na 
temat przyszłości Sejmiku Organizacji pozarządowych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszam wszystkich do dyskusji!!!

Karol Gutsze

Przewodniczący Komisji Kultury K-P Sejmiku NGO, członek K-P RDPP


