
 1

Załącznik 
do UCHWAŁY NR XLII/1023/10 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
z dnia 1 lutego 2010 r. 

 

    
PROGRAM WSPÓŁPRACY 

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁANO ŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO 
NA ROK 2010 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
§ 1. Ilekroć w treści programu mówi się o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku 

 publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.); 
2) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i 

inne 
 uprawnione podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego, o których mowa 
 w art. 3 ustawy; 

3) Województwie -  rozumie się przez to Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego; 

4) departamencie - rozumie się określony departament Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
§ 2.  1. Program określa politykę władz Województwa wobec organizacji pozarządowych          
i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego                     
w zaspokajaniu róŜnorodnych potrzeb, aspiracji, dąŜeń i oczekiwań mieszkańców 
Województwa tworzących z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. 
 
 2. Województwo współpracuje z róŜnymi podmiotami, w tym w szczególności                  
z organizacjami pozarządowymi i z reprezentacją organizacji pozarządowych - Radą 
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zmierzając do moŜliwie 
optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 
 
 

CELE PROGRAMU 
 

§ 3. Celem programu jest budowanie partnerstwa między Województwem i organizacjami 
pozarządowymi dla pełnej realizacji zadań publicznych poprzez: 
 

1) włączenie tych podmiotów do działalności społecznie uŜytecznej, na rzecz poŜytku 
publicznego, w realizacji zadań Województwa; 

2) pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych a przez to poprawę jakości Ŝycia 
mieszkańców Województwa. 
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ZASADY WSPÓŁPRACY 
 

§ 4.  1. Województwo, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot 
obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w 
tym naleŜących takŜe do sfery zadań publicznych, współpracuje z tymi podmiotami a takŜe 
wspiera ich działalność i umoŜliwia realizację zadań publicznych na zasadach określonych w 
ustawie /zasada pomocniczości/. 
 
 2. Organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu 
problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu 
zadań publicznych /zasada partnerstwa/. 
 
 3. Województwo, przy zlecaniu zadań publicznych, dokonuje wyboru 
najefektywniejszego wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej 
konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w przepisach ustawy o finansach 
publicznych /zasada efektywności/. 
 
 4. Województwo udostępnia współpracującym z nim organizacjom pozarządowym 
informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w 
których moŜliwa jest współpraca z tymi podmiotami /zasada jawności/. 
 
 

FORMY WSPÓŁPRACY 
 
§ 5. Współpraca Województwa z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy lub 
pozafinansowy. 
 
1) Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w formie zlecania realizacji zadań 
publicznych w trybie otwartego konkursu ofert poprzez: 
 

a) powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji ze środków 
budŜetowych na sfinansowanie ich realizacji, 

b) wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji; 

 
2)  Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywa się w następujących formach: 
 

a) opiniowania i konsultowania projektów aktów normatywnych Sejmiku w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej organizacji, 

b) zapraszania na sesje Sejmiku Województwa i posiedzenia Komisji Sejmiku 
przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i organizacji zainteresowanych problematyką dotyczącą ich działalności 
statutowej, 

c) tworzenia, w miarę potrzeby, wspólnych zespołów konsultacyjnych o charakterze 
doradczym lub inicjatywnym, składających się z radnych i przedstawicieli jednostek  

 organizacyjnych Województwa oraz organizacji pozarządowych w celu rozpatrzenia 
 określonych problemów, ustalania strategii i sposobów wspólnego działania, bądź 
 podjęcia określonej problematyki dla dobra poŜytku publicznego, 
d) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i 

współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,  
e) organizowania spotkań, konferencji i szkoleń w zakresie, będącym przedmiotem 

zainteresowania organizacji pozarządowych i Województwa, 
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f) promowania działalności sektora pozarządowego poprzez obejmowanie patronatem 
Marszałka wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe, 
zapraszanie do udziału w targach i innych imprezach promocyjnych za granicą,   

g) umoŜliwiania organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych warunkach 
prawa uŜytkowania (dzierŜawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością 
Samorządu Województwa dla celów prowadzenia działalności statutowej tych 
organizacji, w miarę występowania pustostanów i potrzeb organizacji.  

 
 

OBSZARY ZADAŃ PUBLICZNYCH 
 

§ 6. Do zadań publicznych Województwa, realizowanych w 2010 roku przy współudziale 
organizacji pozarządowych, naleŜą: 
 
1) zadania z zakresu pomocy społecznej, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu oraz wyrównywanie szans, realizowane w szczególności poprzez: 

a) wspieranie zadań obejmujących działania wspierające dla osób i rodzin osób objętych 
opieką paliatywną, długoterminową  oraz w innych chorobach przewlekłych – 
ogłoszenie konkursu 

b) wspieranie zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieŜy – ogłoszenie 
konkursów, 

c) wspieranie zadań z zakresu integracji międzypokoleniowej związanej z aktywizacją 
społeczną osób starszych – ogłoszenie konkursu, 

d) współpracę przy realizacji IV edycji nagród dla osób wyróŜniających się w 
działalności pomocy społecznej, 

e) organizowanie i współorganizowanie konferencji z zakresu polityki prorodzinnej               
i wykluczenia społecznego,  

f) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych, zwłaszcza 
poprzez organizowanie i współpracę przy organizowaniu imprez, konferencji, szkoleń       
i kampanii z zakresu polityki społecznej, 

g) współpracę i konsultacje przy tworzeniu wieloletniego programu rozwoju polityki 
społecznej w województwie kujawsko-pomorskim;   

 
2)  zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, mające na celu zwiększenie 
świadomości zdrowotnej społeczeństwa, wytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnych, 
oraz pokazanie znaczenia wczesnej diagnostyki i skuteczności leczenia, realizowane w 
szczególności poprzez: 

a) wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym równieŜ 
zdrowia psychicznego – ogłoszenie konkursu,  

b) organizowanie oraz współorganizowanie konferencji, seminariów, szkoleń 
dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia, 

c) promocję działań organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie 
profilaktyki i promocji zdrowia, 

d) współpracę w realizacji regionalnych programów zdrowotnych; 
 

3) zadania z zakresu profilaktyki uzaleŜnień, mające na celu przeciwdziałanie narkomanii, 
alkoholizmowi i innym uzaleŜnieniom, realizowane w szczególności poprzez: 

 
a) wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w województwie 

kujawsko-pomorskim – ogłoszenie konkursu, 
b) wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-

pomorskim – ogłoszenie konkursu, 
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c) wspieranie zadań z zakresu aktywizacji środowisk wiejskich w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzaleŜnień – 
ogłoszenie konkursu; 

 
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mające na celu stwarzanie warunków               
do pełnego uczestnictwa tych osób w Ŝyciu społecznym i zawodowym, realizowane                    
w szczególności poprzez: 

a)  zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – ogłoszenie 
konkursu,  

b) wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących            
w warunkach domowych – ogłoszenie konkursu, 

c) współpracę przy realizacji spotkań, konferencji, imprez okolicznościowych, 
d) współpracę przy realizacji kolejnej edycji konkursu „Województwo Kujawsko-

Pomorskie bez barier”, 
e) publikację raportu dostępności obiektów, 
f) aktualizację broszury na temat moŜliwości wsparcia organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych z funduszy europejskich i środków 
PFRON, 

g) spotkania konsultacyjne w ramach prac nad „Wojewódzkim programem 
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu 
społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych na lata 2011-2020”, 

h) współorganizację uroczystej Sesji Sejmiku Województwa z udziałem osób 
niepełnosprawnych, 

i) prowadzenie bazy danych warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności 
zawodowej, 

j) współpracę z organizacjami pozarządowymi przy kreowaniu polityki działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, 

k) współpracę z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych;        
                                      

5) zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, mające na celu rozwój edukacji          
i nauki w Województwie, realizowane w szczególności poprzez organizację konferencji, 
seminariów  i innych przedsięwzięć organizowanych w ramach „Strategii Rozwoju Edukacji 
w Województwie Kujawsko-Pomorskim w latach 2009-2014”;    
            
6) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, mające na celu  
wspieranie inicjatyw wzbogacających Ŝycie kulturalne regionu i ułatwiających dostęp do dóbr 
kultury i sztuki oraz  wzmacnianie toŜsamości regionalnej realizowane w szczególności 
poprzez: 

a) wspieranie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony 
tradycji       i dziedzictwa narodowego – ogłoszenie konkursów, 

b) realizację zadań związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej regionu, 
c) udzielanie pomocy organizacyjnej, metodycznej i artystycznej organizacjom 

pozarządowym przez wojewódzkie instytucje kultury, dla których organem 
załoŜycielskim jest samorząd województwa, 

d) promowanie, nagradzanie i honorowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
działających na rzecz kultury, 

e) wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, działających w sferze ochrony 
dziedzictwa i opieki nad zabytkami;  
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7) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, mające na celu promocję aktywności 
ruchowej, podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieŜy, promocję Województwa        
w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu, realizowane            
w szczególności  poprzez: 
a) wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 

ogłoszenie konkursu, 
b) wspieranie realizacji zadań z zakresu organizacji szkolenia sportowego dzieci                     

i młodzieŜy, w tym kadry młodzika – ogłoszenie konkursu, 
c) współorganizację X Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego, 
d) współorganizację X Międzynarodowego Turnieju Miast w piłce noŜnej juniorów im. 

Konrada Kamińskiego,  
e) wsparcie udziału reprezentacji Województwa w finałach XV Ogólnopolskiej 

Olimpiady MłodzieŜy w sportach zimowych, halowych, letnich i biegach 
przełajowych, 

f) przyznanie stypendiów sportowych dla najlepszych zawodniczek i zawodników 
reprezentujących Województwo i osiągających wysokie wyniki w sporcie 
kwalifikowanym,  

g) organizację spotkań podsumowujących z medalistami Mistrzostw Świata i Europy, 
Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy oraz trenerami i działaczami sportowymi; 

 
8) zadania z zakresu turystyki, mające na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki 
jako formy spędzania czasu wolnego oraz promocję produktów  turystycznych regionu, 
realizowane     w szczególności poprzez:  

a) wspieranie realizacji zadań z zakresu promocji i rozwoju produktów turystycznych – 
ogłoszenie konkursu, 

b) wspieranie realizacji zadań  z zakresu upowszechniania krajoznawstwa – ogłoszenie 
konkursu, 

c) promowanie i nagradzanie osób oraz organizacji pozarządowych, działających na 
rzecz turystyki, 

d) organizację i współorganizację konferencji, targów i innych przedsięwzięć 
związanych     z promocją walorów turystycznych regionu,  

e) współpracę z organizacjami pozarządowymi  w realizacji zadań wynikających                  
z Programu Rozwoju Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

 
9) zadania z zakresu aktywizacji terenów wiejskich, mające na celu wsparcie lokalnych 
inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich, 
realizowane w szczególności poprzez współpracę i wymianę doświadczeń w ramach 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; 
 
10) działania wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego, mające na celu 
wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, podnoszenie standardów ich 
działalności oraz  umacnianie pozytywnego wizerunku trzeciego sektora w społecznościach 
lokalnych, realizowane w szczególności poprzez: 
 

a) wspieranie realizacji zadań wspomagających rozwój organizacji pozarządowych, w 
tym  organizacji szkoleń, seminariów, konferencji, doradztwa i innych inicjatyw o 
zasięgu co najmniej powiatowym – ogłoszenie konkursu, 

b) ogłoszenie trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje 
pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”, 

c) bieŜące konsultacje i doradztwo, umoŜliwiające uzyskanie informacji przez 
przedstawicieli organizacji pozarządowych lub liderów lokalnych,  
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d) doradztwo z zakresu prawa, rachunkowości i innych waŜnych dla sektora 
pozarządowego dziedzin prowadzone przez ekspertów z tych dziedzin, 

e) usprawnienie funkcjonowania podstrony serwisu internetowego Urzędu 
Marszałkowskiego skierowanej do organizacji pozarządowych, 

f) organizację szkoleń z zakresu współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi mających na celu upowszechnianie partnerskiego modelu realizacji 
zadań, 

g) aktualizację bazy organizacji pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego, 
h) prace nad wieloletnim programem współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego  z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2014,  
i) stworzenie platformy współpracy pracowników samorządowych wszystkich szczebli 

samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiedzialnych za współpracę z 
organizacjami pozarządowymi, 

j) organizowanie spotkań organizacji pozarządowych z przedstawicielami Zarządu 
Województwa, 

k) rozpoczęcie prac nad tworzeniem standardów realizacji zadań publicznych, 
l) zorganizowanie Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, 
m) promowanie dobrych praktyk,  
n) włączanie organizacji pozarządowych w działania w zakresie współpracy 

międzynarodowej Województwa z regionami partnerskimi; 
 
11) działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, mające na celu wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców          
oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego, 
realizowane   w szczególności poprzez: 

a) konferencje, warsztaty, kampanie i inne przedsięwzięcia finansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska realizowane na zasadzie 
współorganizacji z podmiotami trzeciego sektora, 

b) promowanie działań ekologicznych w realizacji innych zadań publicznych; 
 
12) działania z zakresu pielęgnowania tradycji narodowej, mające na celu rozwijanie 
wiedzy i świadomości historycznej oraz podtrzymywanie postaw patriotycznych wśród 
mieszkańców regionu realizowane poprzez: 

a) współdziałanie w zakresie organizacji uroczystości jubileuszowych, rocznic 
i obchodów świąt państwowych,  

b) organizowanie spotkań przedstawicieli środowisk kombatanckich mających na celu       
ich integrację, 

c) przyznawanie odznaczeń, dyplomów, medali grupowych i indywidualnych.  
 
 
 

TRYB ZLECANIA ZADA Ń PUBLICZNYCH 
 

§ 7.  1. Województwo zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, 
których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania. 
 
 2. Procedura zlecania zadań publicznych przebiega zgodnie z przepisami ustawy oraz 
uchwały nr 87/1492/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada    
2009 r. w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych 
dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
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 3. Ogłaszając konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe Zarząd Województwa publikuje informację o nim w Biuletynie Informacji 
Publicznej, umieści ją na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim oraz poda informację    
do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym a takŜe na stronie internetowej 
www.kujawsko-pomorskie.pl. 
 
 4. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołuje komisje konkursowe, 
których zadaniem jest ocenianie i opiniowanie ofert złoŜonych na realizację zadań 
publicznych. 

 
 

FUNDUSZE UNIJNE 
 

§ 8. 1. W 2010 r. Samorząd Województwa będzie uczestniczył we wdraŜaniu  następujących 
programów związanych ze środkami unijnymi: 
  
1) Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (RPO), 
2) Regionalny komponent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), 
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW). 
  
2. W celu upowszechniania wiedzy z zakresu pozyskiwania środków unijnych realizowane 
będą następujące działania:  
 

1) BieŜące doradztwo na temat moŜliwości uzyskania dofinansowania w ramach 
funduszy strukturalnych prowadzone w Głównym Punkcie Informacyjnym w Toruniu                  
oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Bydgoszczy, Włocławku, 
Inowrocławiu  i Grudziądzu, 

2) Organizacja konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych, 
3) Przygotowywanie i dystrybucja publikacji informacyjnych, 
4) Współpraca z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego                 

w Bydgoszczy i Toruniu, 
5) Uczestnictwo przedstawicieli sektora pozarządowego w Komitecie Monitorującym 

RPO   i   Podkomitecie Monitorującym PO KL, 
6) Prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego www.fundusze.kujawsko-

pomorskie.pl., 
7) Promocja dobrych praktyk w zakresie projektów dofinansowanych z funduszy 

unijnych.   
 
 

REALIZACJA PROGRAMU 
 
§ 9. Za koordynację działań objętych niniejszym programem odpowiedzialny jest 
Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
 
  

OCENA REALIZACJI PROGRAMU 
 

§10. Zarząd Województwa do dnia 31 marca 2011 roku przedstawi Radzie Organizacji 
Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdanie z realizacji Programu. 


