
Protokół z posiedzenia Sejmiku Organizacji Pozarządowych 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego IV kadencji

Posiedzenie odbyło się w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

w dniu 10. października 2017 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności – w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie, przedstawienie i akceptacja porządku posiedzenia.

2. Prezentacja projektu Trener NGO

3. Opinia o Programie współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami

pozarządowymi na rok 2018.

4. Przedstawienie wyników ankiety przeprowadzonej przez Wojewódzką Radę Działalności Pożytku

Publicznego oraz Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

5. Dyskusja  na  temat  tego jaki  procent  dofinansowania z  budżetu województwa daje  możliwość

zrealizowania celu zadania grantowego

6. Dofinansowanie wkładów własnych ze środków PFRON w projektach z funduszy unijnych

7. Bruksela dla organizacji pozarządowych

8. 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  p.  Hannę  Brzuszczak,  która

zaprezentowała projekt Trener NGO dotyczący zintegrowanego działania szkoleniowo – doradczego

na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko –pomorskim.

Projekt realizowany przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej w ramach konkursu nr

12/2017  dofinansowywanego  ze  środków  Samorządu  Województwa  Kujawsko  –  Pomorskiego.

Projekt  obejmuje  szkolenia  w  formie  wykładów  oraz  konsultacje  poszkoleniowe  indywidualne,
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poradnictwo  prawne,  księgowe  i  projektowe  dla  NGO.  Adresatami  projektu  są  członkowie,

wolontariusze,  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych,  osoby  zainteresowane  rozpoczęciem

działalności w trzecim sektorze – udział w projekcie jest bezpłatny. Szkolenia prawne odbyły się już

w Toruniu,  Włocławku i  Grudziądzu.  Szkolenia  księgowe w Toruniu  i  Bydgoszczy.  Szkolenie  z

logiki  projektowej  w  Grudziądzu,  Inowrocławiu,  Nakle  nad  Notecią  i  Chełmnie.  Szkolenie  ze

sprawozdawczości  w  Bydgoszczy,  Włocławku  i  Toruniu.  Szkolenie  z  Generatora  ofert  w

Bydgoszczy,  Włocławku, Toruniu,  Grudziądzu i  Inowrocławiu.  Terminy szkoleń są podawane na

stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Lucyna  Andrysiak  zapytała  o  zainteresowanie  szkoleniami.  Hanna  Brzuszczak  stwierdziła,  

że doświadczenia są różne.  W zależności  od miejsca i  godziny frekwencja jest  różna,  ale są też

pewne ograniczenia, np. godziny pracy Urzędu Marszałkowskiego. Są też różne organizacje więc i

różne  potrzeby.  Nowe  organizacje  potrzebują  innych  szkoleń,  a  takie,  które  już  są  mocno

sformalizowane chcą  profesjonalnych  konkretnych  szkoleń.  Jednym z  problemów jest  na  pewno

ochrona danych osobowych w organizacjach. Organizacje nie wiedzą,  że należy zgłaszać dane, a

gromadzą różnego dane osobowe. Łucja Andrzejczyk podkreśliła, że kolejnym problemem są zbiórki

publiczne  i  informacje  na  temat  ich  przeprowadzania,  brakuje  szkoleń  z  tego  zakresu.  Wiele

organizacji nie zgłasza zbiórek, urządzają kiermasze, loterie i zbierają pieniądze nie zgłaszając tego

jako zbiórka publiczna.

Lucyna  Andrysiak  zawnioskowała  o  zorganizowanie  szkoleń  dla  członków  Sejmiku  z  zakresu

ochrony danych osobowych i przeprowadzenia zbiórek publicznych.

Ad. 3

Piotr  Niedziałkowski  przedstawił  założenia  Programu  współpracy  samorządu  województwa

kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. 

Jednogłośnie  przyjęto  uchwałę  o  pozytywnej  opinii  Sejmiku  w  kwestii  Programu  współpracy

samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Ad. 4 

Jan Grabowski przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej przez Wojewódzką Radę Działalności

Pożytku Publicznego oraz Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – „Jaka współpraca

Województwa Kujawsko – Pomorskiego z NGO w 2018 roku?”

Zestawienie odpowiedzi -  załącznik nr 2 do protokołu.

Odpowiedzi  na  pytania  zawarte  w  ankiecie  będą  służyły  między  innymi  jako  konsultacje  do

Programu  współpracy  samorządu  województwa  kujawsko-pomorskiego  z  organizacjami
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pozarządowymi  na  rok  2018.  Wyniki  będzie  także  analizowała  Wojewódzka  Rada  Działalności

Pożytku Publicznego – zarówno jako konsultacje ale także jako inspiracje do działań na przyszłość.

Odpowiedzi  udzieliło  22  organizacje,  w  tym  5  z  Bydgoszczy,  3  z  Torunia.  14  organizacji  to

stowarzyszenia, 5 fundacji, 2 kościelne osoby prawne i 1 spółdzielnia socjalna. 

Katarzyna Lipowiec zauważyła, że negatywnie ocenia się Sejmik, a sporo osób nie wie, że Sejmik

funkcjonuje. Lucyna Andrysiak i Ilona Borowska zawnioskowały, aby w marcu i kwietniu przyszłego

roku członkowie Sejmiku byli bardziej aktywni w terenie. 

Ad. 5

Dyskusja  na  temat  tego  jaki  procent  dofinansowania  z  budżetu  województwa  daje  możliwość

zrealizowania celu zadania grantowego.

Jolanta Pisarska-Bitowt przytoczyła sytuację, w której organizacja złożyła projekt na dofinansowanie

20 tyś zł i wkład własny był taki sam. Przyznano dotację na poziomie 2,5 tyś zł. Organizacja musiała

zrezygnować z dotacji.  Podobną sytuację opisała Łucja Andrzejczyk i zaproponowała, by poziom

dofinansowania projektów określić na poziomie 80 %. Jeżeli grantodawca chce przyznać mniejsze

dofinansowanie, to większość organizacji nie ma możliwości zrealizowania projektu.

Józef Sutkowski przytoczył informacje o konkursach ofert z ministerstwa, gdzie z góry jest określony

poziom dofinansowania i koniecznego wkładu własnego.

Paweł Górecki zauważył, że należałoby dowiedzieć się  co kieruje komisją, która przyznaje dużo

mniejsze  środki.  Komisja  zazwyczaj  nie  podaje  z  jakich  kosztów należy  zrezygnować,  a  wręcz

wymaga aby zorganizować projekt  zgodnie z  pierwotnymi założeniami.  Są też takie sytuacje,  że

młode organizacje  nie  rezygnują  z  dużo niższych dotacji  bo panuje  przeświadczenie,  że  jak raz

zrezygnują, to więcej nie dostaną dofinansowania.

Łucja Andrzejczyk podkreśliła,  że  chodzi  o  to,  aby uzyskać  równowagę między przyznawanymi

dotacjami,  tak  aby  nie  było  sytuacji,  że  jedna  organizacja  otrzymała  90%  wnioskowanego

dofinansowania a inna 30 % wnioskowanego dofinansowania.

Piotr  Niedziałkowski  zasugerował,  że  dobrym  rozwiązaniem  byłoby  ustawienie  procentowego

przelicznika  dofinansowania  w  stosunku  do  przyznanych  punktów,  jednak  nie  wiadomo  czy

sprawdziłoby się to w praktyce.

Jolanta  Pisarska  –  Bitowt  stwierdziła,  że  przyznawanie  małych  dotacji  wielu  organizacjom jest

głównie dla statystyk. Urząd może się pochwalić, że przyznał kilkadziesiąt dotacji a nie tylko kilka.

Mirosława  Tomasik  podkreśliła,  że  przy  ocenach  nie  mówi  się  co  było  zawyżone,  bo  skoro

przyznano mniejsze dofinansowanie to znaczy, że jakieś kwoty były zawyżone w ocenie komisji.
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Łucja Andrzejczyk zasugerowała, aby zaproponować departamentom urzędu aby uwzględniono nasz

głos i przy ocenie punktowej uwzględnić także procentowy udział dofinansowania.

Piotr Niedziałkowski zauważył, że istnieje ryzyko, że dużo projektów będzie miało ten sam poziom

punktowy i wtedy komu obciąć założone dofinansowanie?

Jan M. Grabowski stwierdził, że wtedy należy ponownie dokonać oceny punktowej w zależności od

ważności danej  kategorii  oceny.  Poza tym są 2 różne koncepcje pracy komisji  – pierwsza kiedy

najpierw decyduje się jak podzielić kwotę, którą urząd dysponuje, a druga kiedy najpierw wybierane

projekty do dofinansowania. 

Lucyna Andrysiak zaproponowała, by Sejmik przyjął stanowisko, które przekażemy Marszałkowi,

aby poziom minimalnego przyznanego dofinansowania określić jako 70 % wnioskowanej  dotacji

czyli  urealnienie  możliwości  realizacji  projektu.  Stanowisko  zostało  przyjęte  przy  1  głosie

wstrzymującym.

Ad. 6

Mirosława  Tomasik  przypomniała  kwestię  współfinansowania  wymaganego  wkładu  własnego

projektów  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko  –  Pomorskiego  ze

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to sprawa niezwykle

ważna dla organizacji pozarządowych, gdyż same nie są w stanie zapewnić wkładów własnych do

projektów finansowanych z funduszy unijnych, a uzupełnienie ich ze środków PFRON umożliwiłoby

realizację wielu ważnych społecznie projektów.

Piotr  Niedziałkowski  przypomniał,  że  w  roku  2016  samorząd  zadeklarował,  że  przystąpi  do

programu, potem był konwent Marszałków i wszyscy wycofali się z deklaracji bo mieli podlegać

kontroli PFRON. Następnie PFRON wycofał się z kontroli samorządów, ale ze strony samorządów

nie było żadnej reakcji. Sejmik złożył pismo do Marszałka i przed wakacjami informacja była taka,

że sprawa jest w toku.

Łucja Andrzejczyk wróciła uwagę, że problem polega także na zabezpieczeniu projektów, wymagane

są ogromne kwoty zabezpieczenia oraz weksle. Nie wszystkie organizacje pozarządowe są w stanie

zapewnić te wymogi.

Jednomyślnie  podjęto  decyzję,  że  Sejmik  zwróci  się  do  Dyrektora  Kujawsko  –  Pomorskiego

Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Marszałka Województwa

Kujawsko – Pomorskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko –

Pomorskiego.
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Ad. 7

Ewa Nowak-Hoppe zdała relację z wizyty studyjnej latem br. do Brukseli dla przedstawicieli NGO w ramach

Europa  Café.  Uczestnicy,  którzy  reprezentowali  różne  regiony  kraju,  mieli  bardzo  wypełniony  program

pobytu. Zapoznali się zinstytucjami unijnymi. W Parlamencie Europejskim zarówno urzędnicy, jak i posłowie

(4 osoby) przedstawili im strukturę i zadania tej instytucji. Pięcioro prelegentów pracujących w KR/EKES

omówiło zasady współpracy ponad narodowej. W ostatnim dniu przedstawiciele stowarzyszeń odbyli wizytę

do  Komisji  Europejskiej,  gdzie  5  osób  zatrudnionych  w  strukturach  UE  przedstawiło  możliwości

zaangażowania  NGO  w  projekty  unijne  oraz  odpowiadało  na  pytania  pozarządowców.  Na  zakończenie

informująca podała adresy/linki, gdzie zainteresowani członkowie Sejmiku mogą bezpośrednio komunikować

się z PE - www.ec.europa.eu/inforegio

Ad.8 

Informacja  o  rezygnacji  Andrzeja  Kubiaka  –  przyjęcie   rezygnacji  i  wystąpienie  o  uzupełnienie

składu

Wobec  braku  kolejnych  wolnych  wniosków,  Przewodnicząca  Lucyna  Andrysiak  podziękowała

delegatom za przybycie i zaprosiła na kolejne spotkanie Sejmiku, które odbędzie się ok 10 grudnia

2017 r.

Na tym zebranie zakończono.

Lucyna Andrysiak Justyna Rykowska
Przewodnicząca Protokolant
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