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Protokół z posiedzenia Sejmiku Organizacji Pozarządowych  

Województwa Kujawsko – Pomorskiego IV kadencji 

 

Posiedzenie odbyło się w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  

w dniu 2. lutego 2017 r. 

 

Obecni na posiedzeniu według listy obecności – w załączeniu. 

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie, przedstawienie i akceptacja porządku posiedzenia. 

2. Omówienie nowej perspektywy finansowej dla organizacji pozarządowych w 2017 roku przez 

Aleksandrę Gierej – Dyrektora Kujawsko - Pomorskiego Oddziału PFRON 

3. Wybór przedstawiciela Sejmiku Organizacji Pozarządowych do Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

4. Logo Sejmiku. 

5. Sprawy wniesione przez delegatów. 

 

 

Ad. 1 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Sejmiku – Lucyna Andrysiak. 

Przewodnicząca przedstawiła zaproponowany porządek posiedzenia. Wobec braku uwag, porządek 

został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. 2 

Przewodnicząca Lucyna Andrysiak poprosiła o zabranie głosu i omówienie nowej perspektywy 

finansowej dla organizacji pozarządowych panią Aleksandrę Gierej – Dyrektora Kujawsko - 

Pomorskiego Oddziału PFRON. 

 

Aleksandra Gierej omówiła nową organizację oddziałów PFRON. Z zadań oddziału 

wyłączono obsługę kadrową, księgową, informatyczną. Nowa formuła oddziału polega na tym, że 

nakierowani jesteśmy na współpracę z beneficjentami. Powstało wieloosobowe stanowisko ds. 

współpracy z NGO, pracodawcami i osobami niepełnosprawnymi.  

Fundusz od tego roku skupił się aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i włączenia 

na otwarty rynek pracy. Rozstrzygnięto konkurs „Gotowi do pracy” – tylko 1 organizacja z Torunia 
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otrzymała dofinansowania. „Kurs na samodzielność” – publikacja listy rankingowej w ciągu kilku 

dni. Dwa konkursy w formie konsultacji – dot. imprez kulturalnych, sportowych itp. oraz konkurs 

dot. budowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku.  

Oddział chciał także zorganizować wystawę prac osób niepełnosprawnych, jednak urzędnik 

odpowiedzialny za miejsce stwierdził, że społeczeństwo chce oglądać piękno, a nie prace osób, które 

nauczono trzymać ołówek. To wydarzenie pokazało, że każde działanie powinno być poprzedzone 

kampanią uświadamiającą społeczeństwo. 

Aleksandra Gierej omówiła 3 nowe projekty: 

a) „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. 

Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji 

publicznej. Finansowanie utworzenia miejsc pracy, ale nie wspiera zatrudnienia – nie można 

środkami publicznymi dofinansowywać instytucji publicznych płacąc za zatrudnienie, ale instytucje 

nie będą dokonywać wpłat na PFRON. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w 

formie dofinansowania kosztów: 

 wyposażenia nowych stanowisk pracy dla beneficjentów odpowiednio do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia; 

 adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

 adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających beneficjentom wykonywanie pracy lub 

funkcjonowanie w zakładzie pracy; 

 zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek beneficjentów oraz urządzeń technologii 

wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; 

 szkoleń pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z beneficjentami 

zatrudnionymi na nowych stanowiskach pracy; 

 organizacji przez pracodawcę dowozu beneficjentów ostatecznych z miejsca zamieszkania do 

zakładu pracy i powrotu; 

 dodatku motywacyjnego wypłacanego beneficjentom ostatecznym przez Wnioskodawcę. 

 

b) „ABSOLWENT” 

Program ma na celu ułatwienie rozpoczęcia pracy osobom niepełnosprawnym, które mają 

wykształcenie wyższe lub studiują na ostatnim roku. W ramach realizacji programu, ok. tysiąca osób 

niepełnosprawnych będzie mieć wdrożoną indywidualną ścieżkę kariery zawodowej, będą mogły 

korzystać z dodatkowych szkoleń, kursów, staży itp. aby podnieść ich konkurencyjność na rynku 

pracy. 
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c)  „PRACA - INTEGRACJA”  

 Celem ogólnym programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na 

otwartym rynku pracy. Nagradzanie najaktywniejszych pracodawców, którzy zatrudniają osoby 

niepełnosprawne. 

 

Od stycznia oddział wprowadza wersje elektroniczne wniosków o refundację zatrudniania 

osób niepełnosprawnych – prowadzone są szkolenia. Udało się także zorganizować spotkanie z 

regionalnym konsultantem programu Erasmus Plus. Planuje się także aby przy warsztatach terapii 

zajęciowych powstały kluby absolwentów, PFRON chciałby utworzyć porozumienie aby region 

mówił jednym głosem w tej samej sprawie dotyczącej WTZów, aby było to konstruktywne i 

rzeczowe. Są jeszcze braki w wiedzy z dofinansowania pracy ZAZu – odbędzie się szkolenie dla 

księgowych 

 

Mirosława Tomasik: Jeszcze w ubiegłym roku była mowa, że z PFRON można dofinansowywać 

wkład własny do RPO, obecnie nie ma takiej możliwości. Dlaczego? 

Aleksandra Gierej: Jest taka możliwość, ale samorządy wstrzymały się, bo nie chcą być 

bezpośrednimi wykonawcami. Propozycja była taka – kiedy wnioski zostaną złożone do Urzędu 

Marszałkowskiego i otrzymają rekomendacje to PFRON przekaże środki, ale jeszcze nie ma 

porozumienia w tej sprawie. Jedynie na Podkarpaciu jest takie porozumienie, bo wcześniej rozpisano 

konkursy. 

Jan M. Grabowski: Czy możemy pomóc w tym procesie? Na ile proces jest zaawansowany, 

żebyśmy nie zaszkodzili? 

Aleksandra Gierej: Oczywiście, można składać takie wnioski, trwają rozmowy, ale jak najbardziej 

trzeba zgłaszać takie wnioski na komitecie monitorującym. 

 

Lucyna Andrysiak: W ubiegłym roku PFRON organizował konkurs 24/2017 o zasięgu 

regionalnym, a obecnie to co najmniej poziom międzyregionalnym czy krajowym o zasięgu 5 tyś 

osób. Czy będą konkursy o mniejszym zasięgu? 

Aleksandra Gierej: W konkursie 2/2017 można składać wnioski o zasięgu regionalnym. 

 

Krzysztof Badowski: Czym się kierował PFRON zwiększając wkład własny do 25%? 

Aleksandra Gierej: PFRON działa na innych zasadach niż organizacje, dlatego należy zgłaszać 

takie uwagi, że zwiększyło się i jest to niekorzystne. 
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Jednogłośnie podjęto uchwałę (uchwała nr 1/2017), że Sejmik złoży wniosek o przyspieszenie prac 

nad umożliwieniem współfinansowania wymaganego wkładu własnego projektów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o treści: 

Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwraca się  

do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego z prośbą o przyspieszenie prac nad umożliwieniem współfinansowania wymaganego 

wkładu własnego projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z 

informacjami przekazanymi Sejmikowi przez reprezentantów Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, Fundusz jest gotowy do przygotowania niezbędnych procedur 

umożliwiających wprowadzenie powyższego rozwiązania. Jednocześnie przykład Województwa 

Podkarpackiego, które umożliwiło współfinansowanie wkładu własnego ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokazuje, że rozwiązanie to jest możliwe i 

potrzebne. 

 

Ad. 3 

Ze względu na konieczność uzupełnienia składu osobowego Rady Działalności Pożytku Publicznego 

przeprowadzono głosowanie – wpłynęły 3 kandydatury: Aleksandra Jaźwińska, Paweł Górecki oraz 

Michał Rosiński. 

Liczba osób obecnych uprawnionych do glosowania: 19 

 

Aleksandra Jaźwińska  1 głos 

Paweł Górecki  9 głosów 

Michał Rosiński  9 głosów 

 

Ze względu na uzyskanie takiej samej liczby głosów, przeprowadzono dodatkowe głosowanie 

pomiędzy osobami, które uzyskały taką samą liczbę głosów. Uzyskano następujące wyniki: 

Michał Rosiński  8 głosów 

Paweł Górecki  11 głosów 

 

Wybrano Pawła Góreckiego jako przedstawiciela Sejmiku Organizacji Pozarządowych do 

Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – uchwała nr 2/2017. 
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Ad. 4  

Przedstawiono 5 propozycji loga Sejmiku i przystąpiono do głosowania. 

Liczba osób obecnych uprawnionych do glosowania: 17 

 

 

Logo nr 1  0 głosów 

Logo nr 2  5 głosów 

Logo nr 3  0 głosów 

Logo nr 4  4 głosy 

Logo nr 5  8 głosów 

 

Wybrano logo nr 5 - uchwała nr 3/2017. 

 

Ad. 5 

1) Michał Rosiński przedstawił sytuację Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych z siedzibą 

w Chełmnie, które stało się stowarzyszeniem zwykłym. 
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2) Piotr Niedziałkowski przekazał informacje o kampanii 1% dla naszego regionu i przekazał 

plakaty oraz ulotki informacyjne. 

 

3) Jan M. Grabowski zwrócił uwagę na problem z pozyskiwaniem środków unijnych ze względu na 

skomplikowane procedury, a przede wszystkim ze względu na wkład własny.  

Zaproszono Ryszarda Bobera na dyskusję dotyczącą pozyskiwania środków unijnych. 

Mirosława Tomasik: Bardzo długo trwa ocenianie wniosków, bardzo niewiele konkursów zostało  

ocenionych do tej pory. System oceniania jest bardzo szczegółowy, niby są negocjacje, ale do 

wniosku trzeba przekopiować regułki z Regulaminu, bo odpada na kwestiach formalnych 

Jan M. Grabowski – wkłady własne powodują, że organizacje nie biorą się za składanie wniosków, 

zwłaszcza w tych dużych konkursach, jest to blokada na wejście. Uwolnienie środków z polityki 

terytorialnej na konkursy dla wszystkich beneficjentów, a nie tylko dla tych co złożyli fiszki. 

Podobny problem jest w ZIT i coraz mniej chętnych jest na te środki.  

Ryszard Bober: Też mam zastrzeżenia do pewnych opóźnień, przyspieszenie musi nastąpić. 

Rozmawiamy z Marszałkiem i Zarządem, żeby te środki były jak najbardziej dostępne. Następują 

zmiany w urzędzie i będzie ułatwienie i przyspieszenie. Czasem wystarczy jeden telefon żeby 

rozwiązać kwestie formalne we wniosku. Pracownicy Urzędu mają już świadomość, że partner 

społeczny może mieć mniejsze doświadczenie. Kryteria 0 – 1 miały być ułatwieniem – albo się 

kwalifikuje albo nie, ale czasem to faktycznie zależy od uznaniowości. Mamy świadomość, że duże 

pieniądze idą do organizacji i trzeba ułatwić realizację projektów. Starostowie już też sygnalizowali 

kwestie uwolnienia środków.  

 

Wobec braku wolnych wniosków, Przewodnicząca Lucyna Andrysiak podziękowała delegatom za 

przybycie i zaprosiła na kolejne spotkanie Sejmiku, które odbędzie się po Świętach Wielkanocnych. 

 

Na tym zebranie zakończono. 

 

 

Lucyna Andrysiak Justyna Rykowska 

Przewodnicząca Protokolant 

 


