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       Załącznik Nr 1 
       do UCHWAŁY NR 75/1221/10 
      ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 
      KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
       z dnia 21.09.2010 r.  
 

    
 

Program współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność poŜytku publicznego na rok 2011 - projekt 
 

 
Wstęp 

Organizacje pozarządowe, skupiające aktywnych obywateli i podejmujące działania na rzecz 
społeczności lokalnych są waŜnym ogniwem regionalnej wspólnoty samorządowej,           
jaką stanowi województwo. Współpraca Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego           
z organizacjami pozarządowymi umoŜliwia skuteczną realizację wspólnego, długofalowego  
celu, jakim jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia 
potrzeb społecznych.  

Przyjmując Program współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego                  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2011 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraŜa wolę 
budowania dialogu obywatelskiego, stwarzania warunków do realizacji  inicjatyw słuŜących 
mieszkańcom regionu oraz deklaruje ścisłe współdziałanie z organizacjami pozarządowymi  
w  realizacji zadań ustawowych województwa. 
 
Projekt Programu został zaakceptowany przez Radę Organizacji Pozarządowych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych         
w drodze konsultacji. 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
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) „Programie” – rozumie się Program współpracy Samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011; 

3) „organizacjach pozarządowych” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe          
i inne podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego, o których mowa w art. 
3 ustawy;  

4) „Województwie”  - rozumie się przez to Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego; 

5) „Samorządzie Województwa” – rozumie się przez to Samorząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego; 

6) „Urz ędzie Marszałkowskim” – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 
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7) „departamencie” - rozumie się przez to określony departament Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
 

Rozdział II 
Cel główny i cele szczegółowe Programu 

 
1. Celem głównym Programu jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie 
stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych. 
 
2. Celami szczegółowymi Programu są: 
 

1) aktywizowanie społeczności lokalnych z zapewnieniem równości szans rozwoju; 

2) budowanie partnerskiej współpracy opartej o wzajemne zaufanie stron;  

3) bieŜące rozpoznawanie potrzeb społecznych i potencjału organizacji pozarządowych; 

4) zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych. 

 
 

Rozdział III 
Zasady współpracy 

 
Współpraca Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi opiera                      
się na następujących zasadach:  

 
1) Zasadzie pomocniczości: Samorząd Województwa uznaje prawo zorganizowanych 

wspólnot obywateli do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów 
społecznych, w tym naleŜących takŜe do sfery zadań publicznych. Współpracuje               
z organizacjami oraz wspiera ich działalność i umoŜliwia realizację zadań publicznych    
na zasadach określonych w ustawie. 

 Samorząd oczekuje od organizacji aktywności w zakresie wykorzystywania róŜnych 
źródeł finansowania ich działalności oraz samodzielnego wzmacniania swoich zasobów 
osobowych, rzeczowych i finansowych. 

 
2) Zasadzie suwerenności stron: Samorząd Województwa szanuje i respektuje odrębność            

i niezaleŜność organizacji pozarządowych.  
Samorząd oczekuje od organizacji poszanowania swojej autonomii i gotowości               
do rozwaŜenia propozycji przez niego składanych.  

   
3) Zasadzie partnerstwa: organizacje pozarządowe są dla Samorządu Województwa 

równoprawnym partnerem w definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu 
sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych.  
Samorząd oczekuje od organizacji pozarządowych aktywnego uczestnictwa                     
w organizowanych przez samorząd spotkaniach tematycznych, konsultacjach aktów 
prawnych oraz przekazywania informacji o działaniach podejmowanych na swoim 
terenie. 

 
4) Zasadzie efektywności: Samorząd Województwa, przy zlecaniu zadań publicznych, 

dokonuje wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych 
proponowanych przez organizacje pozarządowe. 
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Samorząd oczekuje od organizacji gospodarnego wydatkowania środków publicznych, 
rzetelnej realizacji powierzonych zadań oraz wywiązywania się z obowiązków 
sprawozdawczych.  

 
5)  Zasadzie uczciwej konkurencji: Samorząd Województwa jest w stosunku                     

do organizacji pozarządowych bezinteresowny i bezstronny. W przypadku  ogłaszania 
otwartych konkursów ofert stosuje się te same kryteria oceny dla wszystkich podmiotów 
konkurujących z sobą o realizację zadań publicznych. 
W składanych przez organizacje ofertach realizacji zadania publicznego, Samorząd 
oczekuje pełnej i rzetelnej informacji oraz uczciwego przedstawienia swoich zasobów, 
planowanych działań oraz kalkulacji kosztów ich realizacji. 

 
6) Zasadzie jawności: Samorząd Województwa udostępnia organizacjom pozarządowym 

informacje o planach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. 
Samorząd dąŜy do tego, aby wszelkie moŜliwości współpracy z organizacjami 
pozarządowymi były powszechnie dostępne oraz  zrozumiałe w zakresie stosowanych 
procedur i kryteriów podejmowania decyzji.  
Samorząd oczekuje od organizacji jawności w działalności statutowej, poprzez    
zamieszczanie stosownych informacji na stronach internetowych organizacji                
oraz włączanie się do bazy organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, prowadzonej przez komórkę ds. organizacji pozarządowych Urzędu 
Marszałkowskiego.  

 
 

Rozdział IV 
Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi          
jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

 
 

Rozdział V 
Formy współpracy 

 
Współpraca Województwa z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy                
i pozafinansowy. 

 
1. Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w następujących formach: 

 
1) zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie           

z przepisami określonymi w art. 11 ustawy; 
  
2) zlecania  realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. 

tryb uproszczony), zgodnie z przepisami określonymi w art. 19 a ustawy. 
  

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

1) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych           
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji; 

 
2) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-
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Pomorskiego oraz z Wojewódzką Radą Działalności PoŜytku Publicznego -                   
w przypadku jej powołania przez Marszałka Województwa; 

 
3) tworzenia, w miarę potrzeby, wspólnych zespołów konsultacyjnych o charakterze 

doradczym lub inicjatywnym, złoŜonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego; 

 
4) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków;  
 
5) organizowania spotkań, konferencji, szkoleń i poradnictwa w zakresie, będącym 

przedmiotem zainteresowania organizacji pozarządowych i Województwa; 
 
6) promowania działalności sektora pozarządowego poprzez obejmowanie patronatem 

Marszałka wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;  
 
7) 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; 

 
8) prowadzenia stałego serwisu informacyjnego skierowanego do organizacji 

pozarządowych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz w formie 
newslettera wysyłanego do podmiotów znajdujących się bazie, prowadzonej przez 
komórkę ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

 
9) włączania organizacji pozarządowych w działania promocyjne Województwa, poprzez 

zapraszanie do udziału w targach i innych imprezach promocyjnych w kraju                    
i za granicą;  

 
10) rekomendowania organizacji współpracujących z Województwem w przypadku 

ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych, poszukiwania partnerów itp.; 
 
11) zawierania umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.  

 
 

Rozdział VI 
Priorytetowe obszary zadań publicznych  

 
Do zadań publicznych Samorządu Województwa, realizowanych w 2011 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 działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi,  
b) wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym, 
c) wspieranie róŜnych form pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi i młodzieŜą, 

realizowanych przez organizacje młodzieŜowe,  
d) wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów, 
e) wspieranie działań na rzecz rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin 

wielodzietnych, 
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f) wspieranie nieprzedszkolnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, 
g) wspieranie działań samopomocowych w środowiskach lokalnych, 
h) wspieranie działań promujących wolontariat, 
i) współpracę przy realizacji V edycji nagród dla osób wyróŜniających się w działalności 

pomocy społecznej, 
j) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych, zwłaszcza 

poprzez wspólne organizowanie imprez, konferencji, szkoleń i kampanii z zakresu 
polityki społecznej, 

k) 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,  

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, 

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

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

 
 
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,  

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

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 



 6 

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 nauki, edukacji, oświaty i wychowania, mające na celu rozwój 
edukacji  i nauki w Województwie, realizowane w ramach „Strategii Edukacji Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego”, w szczególności poprzez: 

a) wspieranie zadań z zakresu rozwoju i promocji nauki i edukacji, w tym edukacji 
informatycznej, 
b) wspieranie zadań z zakresu edukacji popularyzującej przedmioty matematyczne, 
fizyczne, astronomiczne, przyrodnicze i techniczne wśród dzieci i młodzieŜy, 
c) organizację konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć realizowanych w ramach 
programu wojewódzkiego pn. „Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 
  

 
6) zadania z zakresu edukacji regionalnej, mające na celu kształtowanie historycznej 
toŜsamości regionalnej, w tym upowszechnianie wiedzy o Województwie, ze szczególnym 
uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieŜy realizowane poprzez: 

a) wspieranie zadań z zakresu pielęgnowania polskości oraz rozwoju i kształtowania 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a takŜe pielęgnowanie 
i rozwijanie toŜsamości regionalnej, 
b) zorganizowanie konkursu im. generał ElŜbiety Zawadzkiej „Oni tworzyli naszą 
historię”, 
h) organizowanie i współorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów oraz 
promowanie dobrych praktyk z zakresu edukacji regionalnej, 
c) prowadzenie portalu tematycznego www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl, 
g) prowadzenie portalu o tematyce historycznej www.szlaki.pamięci.kujawsko-
pomorskie.pl; 
      
 

7) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego, 
mające na celu wzbogacanie Ŝycia kulturalnego regionu, ułatwianie dostępu do dóbr kultury    
i sztuki oraz  wzmacnianie toŜsamości regionalnej realizowane w szczególności poprzez: 

a) wspieranie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, 

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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8) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, mające na celu promocję aktywności 
ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieŜy, promocję Województwa        
w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, 
realizowane w szczególności  poprzez: 

a) wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
b) wspieranie realizacji zadań z zakresu organizacji szkolenia sportowego dzieci                     

i młodzieŜy, w tym kadry młodzika, 
c) współrganizację XI Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego, 
d) współorganizację XI Mi ędzynarodowego Turnieju Miast w piłce noŜnej juniorów     

im. Konrada Kamińskiego,  
e) wsparcie udziału reprezentacji Województwa w finałach XVII 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; 

 
 
9) zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa , mające na celu upowszechnianie 
krajoznawstwa i turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej, jako formy spędzania czasu 
wolnego połączonego z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. 
Zadania będą realizowane  w szczególności poprzez:  

a) wspieranie realizacji zadań  z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, 
b) podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań 

wynikających z „Programu Rozwoju Turystyki Województwa Kujawsko-
Pomorskiego”, 

c) promowanie i nagradzanie osób oraz organizacji pozarządowych, działających           
na rzecz turystyki, w tym: przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu        
ODKRYWCA WyróŜnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego          
w dziedzinie turystyki” oraz przekazanie odznak „Za zasługi dla turystyki” 
przyznanych przez właściwego ministra ds. turystyki, 

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

 
 
10) zadania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mające na celu 
aktywizowanie terenów wiejskich, realizowane w szczególności poprzez współpracę                 
i wymianę doświadczeń w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; 
 
 
11) zadania z zakresu edukacji ekologicznej, mające na celu upowszechnianie wiedzy         
i zachowań proekologicznych społeczeństwa regionu, realizowane  w szczególności poprzez:  

a) wspieranie realizacji zadań  z zakresu upowszechniania wiedzy i zachowań 
proekologicznych oraz przyrodoznawstwa,  

b) organizację i współorganizację konferencji, konkursów i innych przedsięwzięć 
związanych  z promocją walorów przyrodniczych regionu oraz z prowadzoną 
edukacją ekologiczną społeczeństwa,  

c) promowanie działań ekologicznych w realizacji innych zadań publicznych; 
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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.  
 
 
13) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, mające na celu 
wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w regionie, podnoszenie standardów ich 
działalności oraz umacnianie pozytywnego wizerunku trzeciego sektora w społecznościach 
lokalnych, realizowane w szczególności poprzez: 
 

a) dofinansowanie wkładu własnego organizacji, w przypadku uzyskania  dotacji          
ze źródeł zewnętrznych (spoza samorządu wojewódzkiego i lokalnych),  

b) ogłoszenie czwartej 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,  

d) doradztwo z zakresu prawa, rachunkowości i innych waŜnych dla sektora 
pozarządowego dziedzin prowadzone przez ekspertów z tych dziedzin, 

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

f) aktualizację bazy organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
g) podejmowanie działań w ramach platformy współpracy pracowników 

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

h) podejmowanie prac nad tworzeniem standardów realizacji zadań publicznych, 
i) zorganizowanie Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, 
j) promowanie dobrych praktyk,  
k) promowanie idei przekazywania 1% organizacjom poŜytku publicznego działającym 

na terenie województwa, 
l) działania związane z Europejskim Rokiem Wolontariatu, 
m) włączanie organizacji pozarządowych, w działania w zakresie współpracy 

międzynarodowej Województwa z regionami partnerskimi. 
 
 
 

Rozdział VII 
Okres realizacji programu 

 
Program współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 
2011 będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 
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Rozdział VIII 
Sposób realizacji programu 

 
1. Program będzie realizowany w szczególności poprzez: 

 
1)  zlecanie realizacji zadań publicznych: 

a) w ramach otwartych konkursów ofert, 
b) z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

 
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych           

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji; 
 

3)  tworzenie wspólnych zespołów konsultacyjnych; 
 

4)   organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, których 
uczestnikami są przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu; 

 
5)   zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego; 
 

6) przyznanie nagród w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje 
pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”; 

 
7) udzielanie stałego wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym przez 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego; 
 

8)   promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez obejmowanie patronatem 
Marszałka wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

 
2. Za koordynację działań objętych Programem odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 
 
 

Rozdział IX 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu 

 
Samorząd Województwa przeznaczy na realizację Programu środki budŜetowe w wysokości 
w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł. 
 
 
 

Rozdział X 
Sposób oceny realizacji Programu 

 
1. Ocena realizacji programu dokonywana będzie w oparciu o następujące mierniki: 
 

1) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 
2) liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert,  
3) liczbę ofert złoŜonych w ramach otwartych konkursów ofert, 



 10 

4) liczbę organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w ramach otwartych 
konkursów ofert, 
5) liczbę zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert, 
6) liczbę wniosków złoŜonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań 
publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, 
7) liczbę zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert, 
8) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym              
na realizację zadań publicznych, 
9) liczbę organizacji, które skorzystały ze szkoleń, doradztwa i innych przedsięwzięć, 
przyczyniających się do rozwoju trzeciego sektora, oferowanych przez Samorząd 
Województwa,  
10)  liczbę przedsięwzięć zrealizowanych we współpracy Samorządu Województwa           
z organizacjami pozarządowymi, 
11)  liczbę inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe objętych patronatem 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
12) liczbę skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej organizacji pozarządowych, 
13) liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach aktów 
normatywnych.        

 
2. Zarząd Województwa do dnia 30 kwietnia 2012  roku przedstawi Sejmikowi  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdanie z realizacji Programu. 
 
 
 

Rozdział XI 
Informacja o sposobie tworzenia Programu i o przebiegu konsultacji 

 
W celu uchwalenia Programu podjęte zostaną następujące działania: 
 

1) przygotowanie projektu Programu przez Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy                     
z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami Urzędu 
Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie poŜytku publicznego; 
 
2) podjęcie przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie przyjęcia i konsultacji  
projektu Programu; 

 
3) przeprowadzenie konsultacji Programu, zgodnie z Uchwałą                                   
Nr XLVIII/1299/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów 
prawa miejscowego oraz Uchwałą Nr 75/1221/10 Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 
rok 2011; 
 
4) sporządzenie przez Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi zestawienia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji; 
 
5) zaopiniowanie zgłoszonych, opinii, uwag i wniosków przez departamenty 
merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego i rozpatrzenie ich przez Zarząd Województwa; 
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6) przygotowanie i zamieszczenie na stronie internetowej Województwa - 
www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „organizacje pozarządowe”, w terminie 30 dni od 
daty zakończenia konsultacji, sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji; 
 
7) przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu Programu uwzględniającego wyniki 
konsultacji i skierowanie go pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 
 
8) podjęcie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały przyjmującej 
Program.  

 
 
 

Rozdział XII 
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert          

w otwartych konkursach ofert 
 
1. Do oceny ofert złoŜonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w trybie ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 
873 z późn. zm.) powołane zostaną komisje konkursowe, zwane dalej Komisjami. 
 
2. W skład Komisji wchodzą kaŜdorazowo: 
 

1) dyrektor właściwego departamentu, dyrektor właściwej jednostki organizacyjnej lub 
kierownik innej właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

2) dwóch pracowników merytorycznych właściwego departamentu, jednostki 
organizacyjnej lub innej komórki organizacyjnej Urzędu; 

3) pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. współpracy              
z organizacjami pozarządowymi; 

4) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Radę 
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub Wojewódzką 
Radę Działalności PoŜytku Publicznego, w przypadku jej powołania; 

5) jeden przedstawiciel Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,      
w przypadku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

 
3. W pracach Komisji mogą uczestniczyć takŜe, z głosem doradczym, osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, której dotyczy konkurs. 
 
4. Poszczególne Komisje pracują przy właściwych merytorycznie departamentach, 
jednostkach organizacyjnych lub innych komórkach organizacyjnych Urzędu, które 
zapewniają obsługę Komisji oraz przechowują dokumentację konkursową. 
 
5. Imienne składy Komisji, wraz ze wskazaniem Przewodniczącego Komisji, określone 
zostaną w drodze odrębnych uchwał Zarządu Województwa. 
 
6. Członkowie Komisji składają oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu, zgodnie                
z przepisami określonymi w art. 15 ust. 2 d i ust. 2 f ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
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7. Prace Komisji odbywają się w oparciu o „Regulamin pracy komisji konkursowych             
do oceny ofert złoŜonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez 
organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego” przyjęty przez Zarząd 
Województwa w drodze uchwały. 


