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PODSUMOWANIE FORUM ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

     
11 czerwca 2010 r. w Przysieku k. Torunia odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych, 
które organizowane było w ramach obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
  
Forum było kontynuacją dziesięcioletniej tradycji corocznych spotkań przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, których głównym organizatorem był Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Toruniu. W tym roku po raz pierwszy zostało ono zorganizowane przez 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie 
Marszałkowskim.  
 
 
W Forum uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego 
województwa. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Pan Piotr Całbecki - Marszałek 
Województwa, który podkreślił szczególną rolę organizacji pozarządowych w realizacji 
róŜnorodnych zadań na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju regionu. Następnie Marcin 
Dadel – członek Rady Działalności PoŜytku Publicznego zaprezentował skutki zmian 
przepisów prawnych w praktyce trzeciego sektora i we współpracy z sektorem publicznym w 
związku z nowelizacją Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. O 
znaczeniu i historii działającej obecnie Rady Organizacji Pozarządowych, opowiedziała jej 
Przewodnicząca Pani Łucja Andrzejczyk. Uczestnicy spotkania mieli teŜ okazję poznać 
działalność 4 wiosek tematycznych  z terenu naszego województwa. 
 
W drugiej części Forum odbyły się 4 warsztaty nt. tworzenia projektów, rozliczania środków 
publicznych, powołania Rady Działalności PoŜytku Publicznego oraz wieloletniego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
Na najbardziej wytrwałych uczestników Forum czekała porcja rozrywki w postaci spektaklu 
pt. „ Ławka”‐ z piosenkami Agnieszki Osieckiej, w wykonaniu Stowarzyszenie „Teatr 
Piosenki” z Torunia. 
 
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy za rok ! 
 
Uczestników Forum prosimy o podzielenie się uwagami na temat tegorocznej konferencji 
 oraz propozycje co do organizacji kolejnego. W związku z tym, Ŝe rok 2011 ogłoszono 



Europejskim Rokiem Wolontariatu wyobraŜamy sobie, iŜ tematem przewodnim kolejnego 
Forum mógłby być wolontariat.  
 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
Kontakt: tel. 56/62 18 403 lub 56/62 18 371, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 
 

 

POWOŁANIE RADY DZIAŁALNO ŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 

Jedną ze zmian w Ustawie o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie jest 
moŜliwość powołania Wojewódzkiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego na wniosek co 
najmniej 50 organizacji pozarządowych. W związku z tym juŜ podczas Forum Organizacji 
Pozarządowych w dniu 11.06.2010r. zaproponowano przeprowadzenie głosowania w sprawie 
podjęcia wspólnego wniosku o powołaniu Rady. Większość uczestników Forum wyraziła 
chęć powołania Rady. Sporządzono następnie listę organizacji oraz poproszono o wypełnienie 
deklaracji chęci powołania Rady PoŜytku Publicznego.  
Ponadto podczas Forum odbył się warsztat dotyczący kształtu przyszłej Wojewódzkiej Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego. Zgodnie ze wspomnianą powyŜej ustawą w skład Rady 
powinny wchodzić: jeden przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, przedstawiciele Sejmiku oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
stanowiący co najmniej połowę składu Rady. W wyniku dyskusji podczas warsztatu 
zaproponowano, by skład Rady w naszym województwie był następujący: 1 przedstawiciel 
Urzędu Wojewódzkiego, 3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, 3 przedstawicieli 
Sejmiku Województwa oraz 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ponadto ustalono, 
Ŝe o sposobie wyboru przedstawicieli trzeciego sektora do nowo tworzonej Rady zdecyduje 
działająca  Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 
UWAGA! Czekamy na deklaracje kolejnych organizacji ! Wypełniony druk deklaracji, który 
znajdą Państwo w załączeniu, prosimy o odesłanie drogą mailową, pocztową lub faksem na 
adres Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
 
Kontakt:  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń 
tel. 56/62 18 403 lub 56/62 18 371, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 
fax 56/62 18 275 

 

KONKURS „RODZYNKI Z POZARZ ĄDÓWKI” - EDYCJA 2010 
ROZSTRZYGNI ĘTY 

Uchwałą nr 44/699/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 
2010r. rozstrzygnięty został Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe 
pn. „Rodzynki z pozarządówki” 
Na tegoroczną, trzecią edycję konkursu wpłynęło 37 wniosków, z których 5 nie spełniło 
kryteriów formalnych. Do oceny merytorycznej zakwalifikowały się 32 inicjatywy. Oceny 
dokonywała ośmioosobowa kapituła konkursu powołana uchwałą Zarządu Województwa nr 
30/412/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. W skład kapituły weszli między innymi dwaj 
przedstawiciele laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu. Praca kapituły odbywała się w 
kilku etapach. Na wstępie jej członkowie ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie, za 



pomocą punktacji określonej w regulaminie konkursu. Następnie, w oparciu o średnią ocen 
indywidualnych, wyłoniono 14 projektów, które przeszły do drugiego etapu konkursu i 
zdecydowano o wizytacjach wszystkich 14 organizacji. Podobnie, jak w poprzednich latach 
wizytacje były najciekawszym etapem pracy kapituły. Pozwoliły bowiem obejrzeć efekty 
projektów i poznać wiele interesujących szczegółów związanych z ich realizacją. Po 
zakończeniu wizytacji odbyło się drugie posiedzenie kapituły, która jednogłośnie podjęła 
decyzję o rekomendowaniu do nagrody 13 organizacji pozarządowych i zaproponowała 
pierwszą nagrodę w wysokości 3000 zł oraz dwanaście nagród w wysokości 2250 zł. Nagrody 
są przeznaczone na działalność statutową laureatów. Wykaz laureatów znajduje się w 
załączniku lub na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego tutaj. 

Kontakt:  

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń 
tel. 56/62 18 403 lub 56/62 18 371, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 
fax 56/62 18 275 

 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego 

Gabinet Marszałka Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 

Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń 
tel. + 48(56) 62 18 403; 62 18 371; fax. +48 (56) 62 18 275 

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl  
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/_zakładka_Organizacje_Pozarządowe 

 


