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                                                                                                                                                 Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Wieloletniego    

                                                                                                                                                 Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami                           

                                                                                                                                                 pozarządowymi na lata 2011-2015 

                                                                                                                                                                                                     

Zestawienie wszystkich uwag i wniosków, w ramach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu: Wieloletniego programu 
współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015 

L.p. 
NAZWA 

ORGANIZACJI  

AKTUALNY ZAPIS 

PROGRAMU 

PROPONOWANE 

ZMIANY 
UZASADNIENIE ORGANIZACJI 

STANOWISKO DEPARTAMENTU 

ODPOWIEDZIALNEGO ZA 

ZADANIE 

STANOWISKO 

ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA 

1 

Federacja 
Konsumentów Oddział 
w Toruniu 

Rozdział VII 

pkt. 2 zadania z 

zakresu wsparcia 

działań na rzecz 

rodziny 

Dodać  zadanie: 

„upowszechnianie i 

ochrona 

konsumentów” 

Brak finansowania toruńskiego Oddziału 

Federacji Konsumentów – prośba o 

zlecenie zadań  

 

Departament Spraw Społecznych                          
 
Uwaga nieuwzględniona 
 

Planowana wysokość  środków 

budżetowych samorządu 

województwa kujawsko-pomorskiego 

na lata 2011-2015 nie pozwala na 

włączenie  zadania „upowszechnianie  

i ochrona praw konsumentów”   

do priorytetowych obszarów zadań 

publicznych (określonych w Rozdziale 

VI Programu).  

Należy podkreślić , że, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 6 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331  

z późn. zm.) ,  zadania z zakresu 

ochrony praw konsumentów 

wykonują powiatowi lub miejscy  

(w przypadku miast na prawach 

powiatu) rzecznicy praw konsumenta.  

 

Zaakceptowano 
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2 

Federacja 
Konsumentów 
Warszawa (działająca 

na terenie 

województwa 

kujawsko-pomorskiego 

poprzez jednostki 

terenowe w 

Bydgoszczy, 

Grudziądzu, Toruniu  

i  Włocławku) 

Rozdział VII 

pkt. 1) zadania z 

zakresu pomocy 

społecznej, mające na 

celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu, 

przeciwdziałanie 

przemocy oraz 

wyrównywanie szans 

osób znajdujących się 

w trudnej sytuacji 

życiowej 

Rozdział VII 

pkt. 1) zadania z 

zakresu pomocy 

społecznej, mające na 

celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu, 

przeciwdziałanie 

przemocy, ochronę 

praw konsumentów  

oraz wyrównywanie 

szans osób 

znajdujących się w 

trudnej sytuacji 

życiowej 

Poradnictwo i bezpłatna pomoc prawna 

w obszarze konsumenckim dotyczą 

wszystkich grup społecznych i mają 

ogromny wpływ na życie codzienne 

obywateli. Jednocześnie działanie 

organizacji pożytku publicznego w tym 

obszarze przyczynia się do aktywizacji 

obywateli i ich większej partycypacji w 

życiu społecznym, maja oni po prostu 

większy i rzeczywisty wpływ na 

kształtowanie rynku przyjaznego 

konsumentom. Zapotrzebowanie na tego 

typu działanie nie maleje, wręcz 

odwrotnie, problemy i skargi 

mieszkańców dotyczą coraz bardziej 

skomplikowanych spraw, często 

niosących duże ryzyko finansowe, 

uciążliwych dla indywidualnych 

konsumentów, a dla osób starszych lub 

niezamożnych szczególnie są to często 

problemy wręcz dramatyczne. 

Konsumentami jesteśmy wszyscy 

niezależnie od wieku, wykształcenia, 

statusu ekonomicznego. Pomoc 

udzielana konsumentom ma wpływ nie 

tylko na ich sytuację, ale również na 

rozwój rynku, eliminację nieuczciwych 

praktyk handlowych i wzmacnianie 

potencjału przedsiębiorców działających 

rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa, 

co dodatkowo przynosi pozytywny dla 

obywateli efekt długofalowy. 

 

 

 

 

 

Departament Spraw Społecznych 
 
Uwaga nieuwzględniona 
 
Uzasadnienie znajduje się powyżej. 

Zaakceptowano 
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3 

Regionalny Związek 
Rolników Kółek  
i Organizacji Rolniczych 
w Toruniu 
 

Brak 

 

Zwrócenie uwagi, aby 

środki przyznawane 

na poszczególne 

zadania organizacjom 

pozarządowym dzielić 

proporcjonalnie do 

ilości mieszkańców, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

ludności wiejskiej. 

 

Brak Biuro  Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi                        
 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Organizacje wiejskie mają równe 

szanse otrzymania dotacji z innymi 

organizacjami biorącymi udział  

w otwartych konkursach ofert. 

Zaproponowane jako priorytetowe 

zadania,  ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów wiejskich 

realizowane są za pośrednictwem 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

oraz Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.  

 

Zaakceptowano 

4 

Stowarzyszenie 
„Dobrzyniacy” Brzuze 
 

  1.Stworzenie bazy Inicjatyw organizacji    

i osób, które po konsultacji mogłyby 

trafić do programu działalności 

województwa, aktywnie działający 

członkowie organizacji, autorzy 

projektów powinni być wykorzystani 

przez Samorząd do prac nad kierunkami 

rozwoju województwa 

2. Zaprzestanie faworyzowania tylko 

wybranych organizacji 

3. Odpowiadanie na skierowane do 

samorządu pisma 

4. Zaprzestanie działań pozorowanych 

5. Zaprzestanie promowania wybranych 

obszarów województwa 

6. Powtórne wybory reprezentacji 

powiatów do rady. 

7. Zapewnienie równych szans wszystkim 

organizacjom. 

Biuro współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Ad. pkt  1:  Baza organizacji 

pozarządowych znajduje się na stronie 

www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.  

Włączenie się do tej bazy polega na 

wypełnieniu formularza online i jest 

dostępne dla każdej organizacji 

działającej na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. Na tej stronie 

jest również możliwość zamieszczenia 

informacji o inicjatywach 

realizowanych przez organizacje, np. 

w  miejscu przeznaczonym na „dobre 

praktyki”. Biuro Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi Urzędu 

Zaakceptowano 
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8. Zwiększenie środków na niektóre 

działania, zmiana przeznaczenia części 

środków. 

 

 

Marszałkowskiego jest również 

otwarte na dyskusję na temat innych 

form współpracy NGO z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Ad. pkt  2-5  Uwagi zbyt ogólne, nie 

odnoszące się  do konsultowanego 

dokumentu i nie poparte stosowną 

argumentacją - niemożliwe do 

uwzględnienia w Wieloletnim 

programie współpracy (-). 

 

Ad. pkt  6  Urząd Marszałkowski nie 

organizował wyborów do Rady 

Organizacji Pozarządowych (od 

czerwca 2011 działającej  jako Sejmik 

Organizacji Pozarządowych 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego) na terenie powiatów.  

Zorganizowaniem wyborów  

zajmowały się starostwa powiatowe 

na prośbę Rady Organizacji 

Pozarządowych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Wybory 

mogły też być zorganizowane przez  

organizacje z danego powiatu bez 

udziału starostwa powiatowego. 

 

Ad. pkt  7 System współpracy 

samorządu województwa kujawsko-

pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie 

wynikającym z przepisów ustawy  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tj. zakresie, którego 

dotyczy Wieloletni program 

współpracy z organizacjami 
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pozarządowymi (-) zapewnia równe 

szanse wszystkim organizacjom 

pozarządowym w dostępie do 

informacji, możliwości  uczestnictwa  

w otwartych konkursach ofert i innych 

formach współpracy. Wszelkie 

informacje z tego zakresu znajdują się 

na stronie internetowej 

www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl  

 

Ad. pkt  8 W rozdziale IX Wieloletniego 

programu współpracy (-) 

zamieszczono Wysokość  środków 

planowanych na realizację programu. 

Oznacza to, że środki te w kolejnych 

latach mogą być zwiększone pod 

warunkiem, że będą takie możliwości 

budżetowe.      

Druga część uwagi nie wskazuje,  

w jaki sposób należałoby zmienić  

przeznaczenie części środków. 

 

5 

Stowarzyszenie 
„Bractwo Więzienne” 
Oddział Kujawsko-
Pomorski w 
Bydgoszczy 

 5a) zadania z zakresu 

profilaktyki 

przestępczości, 

mające na celu: 

- przeciwdziałanie 

uzależnieniom, 

przemocy i 

patologiom 

społecznym, 

- nawiązywania więzi 

rodzinnych przez 

osoby osadzone  

- naturalną konsekwencją odbywania 

kary pozbawienia wolności jest rozpad 

rodziny, 

która powinna być wsparciem, 

gwarantem równowagi psychicznej i 

oparciem w powrotu  do społeczeństwa; 

 

- ważnym kanałem komunikacyjnym dla 

osadzonych w ZK jest korespondencja, w 

której sygnalizują swoją bezradność, 

świadomość odrzucenia społecznego i 

potrzebę pomocy prawnej, materialnej 

oraz duchowej i psychicznej dla siebie i 

swoich  dla rodzin; 

 

Departament Spraw Społecznych                      

 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Proponowane zadanie mieści się  

w priorytetowych obszarach 

współpracy zawartych w Rozdz. VII 

Wieloletniego programu  współpracy 

(-), tj. : 

- w pkt 1 zadania z zakresu pomocy 

społecznej, 

- w pkt 2 zadania z zakresu wsparcia 

działań na rzecz rodziny, 

- w pkt 5 zadania z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom  

Zaakceptowano 
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w zakładach karnych 

- pomoc doraźną, 

psychologiczną, 

prawną i materialną 

osadzonym w 

zakładach karnych i 

ich rodzinom 

- reintegrację 

społeczną więźniów 

w okresie 

przygotowania i po 

do opuszczeniu 

zakładu karnego 

przez alternatywne 

metody resocjalizacji, 

spotkania 

wspierające 

-przez podanie pomocnej dłoni wsparcie, 

udział w życiu kulturalnym i społecznym 

Regionu, tworzy się z osadzonymi 

wspólnota o silnych więziach, która 

pomaga w poruszaniu się w szeroko 

rozumianych obszarach społecznych, 

opartych na pozytywnych wartościach, 

przez co  odciąga byłych więźniów-

recydywistów od powrotu do grup 

przestępczych. 

i patologiom społecznym. 

Zapisy te umożliwiają realizację 

zaproponowanych zadań w kolejnych 

latach realizacji programu. 

 

W Wieloletnim programie współpracy 

(-) przyjęto zasadę ogólnego 

formułowania obszarów  współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, stąd 

zaproponowane uszczegółowienia nie 

mogą zostać włączone do 

konsultowanego dokumentu.  

  

 
 

6 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych w 
Toruniu 

Tytuł „…na lata 2011-

2015” 

Proponujemy 

aktualizację dat tj. 

„2012-2015”. 

 

Ze względu na przedłużającą się 

procedurę powstawania i przyjmowania 

Programu dopasowanie dat realizacji 

programu wydaje się niezbędne. 

 

Biuro Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi                        
 
Uwaga nieuwzględniona  
 

Zapisy Wieloletniego programu 

współpracy (-) na lata 2011-2015 są 

konsekwentnie realizowane w roku 

2011 i mimo,  iż jego uchwalenie  

będzie miało miejsce w ostatnim 

kwartale tego roku uznajemy za 

zasadne pozostawienie tej daty  

w formie niezmienionej. 

 

Zaakceptowano 

7 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych w 
Toruniu 

Cel 2, działanie 2 

„Włączanie 

organizacji w 

tworzenie prawa 

Proponujemy 

dodanie wskaźnika 

realizacji celów w 

brzmieniu „Liczba 

Wydaje się, że otwarte spotkania 

konsultacyjne są formą, która powinna 

być stosowana w konsultacjach 

społecznych, jako forum wyjaśnianie 

Biuro Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi                        
 

Uwaga uwzględniona 

Zaakceptowano 



 7

miejscowego” 

 

otwartych spotkań 

konsultacyjnych  

z udziałem 

przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych” 

 

zapisów projektów strategii, programów 

itd. 

Forma ta powinna także pozytywnie 

wpłynąć na udział przedstawicieli NGO w 

konsultacjach społecznych. 

 

 

 

8 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych w 
Toruniu 

Rozdział IX Sposób 

realizacji programu, 

Punkt 1, podpunkt 6. 

Proponujemy 

rozwinięcie 

podpunktu „6) 

zlecanie realizacji 

 lub organizację 

corocznego Forum 

Organizacji 

Pozarządowych 

Województwa 

Kujawsko-

Pomorskiego”  

do brzmienia „6) 

zlecanie realizacji  

lub organizację 

corocznego Forum 

Organizacji 

Pozarządowych 

Województwa 

Kujawsko-

Pomorskiego oraz 

Kujawsko-

Pomorskiego Forum 

Ekonomii Społecznej”. 

Zlecenie organizacji i realizacji 

dorocznego Kujawsko-Pomorskiego 

Forum Ekonomii Społecznej może stać 

się kolejną (po zlecaniu organizacjom 

pozarządowym realizacji dorocznego 

Forum NGO) dobrą praktyką współpracy 

międzysektorowej, przy założeniu, że za 

kwestie organizacji odpowiedzialny jest 

podmiot pozarządowy (czy inny podmiot 

sektora ekonomii społecznej), a kwestie 

merytoryczne ustalane są przez 

organizatora we współpracy z 

Samorządem Województwa.  

 

Rozwiązanie takie pozwoli na lepszą 

współpracę Stron, jak też pozwoli na 

stworzenie przedsięwzięcia 

organizowanego „przez podmioty 

sektora ekonomii społecznej dla 

podmiotów sektora ekonomii 

społecznej”, a nie – jak miało to miejsce 

dotychczas – organizacji przez samorząd 

regionalny przedsięwzięcia dla 

podmiotów sektora ekonomii społecznej 

bez ich faktycznego zaangażowania w 

realizację działań.  

 

Rozwiązanie to wpisuje się również w 

realizację zasady pomocniczości, zasady 

efektywności oraz zasady partnerstwa. 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Kujawsko Pomorskie Forum Ekonomii 

Społecznej jest wpisane do zadań 

ROPS w Toruniu. Zgodnie z 

założeniami postawionymi przez ROPS 

jest ono jednym z elementów 

budowania partnerstwa publiczno-

społecznego wyrażającego się poprzez 

podejmowanie wspólnych działań 

Samorządu Województwa z licznymi 

organizacjami pozarządowymi i pracy 

wspólnego zespołu roboczego. 

Formuła Forum zaproponowana  

i realizowana przez  Ośrodek to szereg 

różnorodnych działań budujących 

partnerstwo, których inicjatorem są 

NGO, spółdzielnie socjalne, Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej a ROPS 

jest ich koordynatorem. Jest to także 

przykład montażu finansowego 

(środków samorządu województwa 

oraz środków pozyskiwanych w 

ramach projektów przez organizacje), 

pozwalającego na efektywne i 

racjonalne finansowanie w ramach 

Forum działań merytorycznych. Taka 

Zaakceptowano 
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 formuła Forum jest postrzegana jako 

dobra praktyka wśród innych 

samorządów, które intensyfikują 

swoje działania w obszarze 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu. 

ROPS jako instytucja wdrażająca  

Priorytet VII POKL, mając świadomość 

powodzenia wspólnego działania,  

z poczuciem pełnego obiektywizmu 

dba o rozwój Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, ich równomierny 

zasięg w województwie oraz 

podejmowanie współpracy wielu 

partnerów na rzecz skutecznego 

wsparcia sektora ekonomii społecznej. 

Jednocześnie ROPS został zobligowany 

do opracowania, realizacji  

i monitoringu wieloletniego planu 

działań na rzecz promocji i 

upowszechniania ekonomii społecznej 

oraz rozwoju instytucji sektora 

ekonomii społecznej i jej otoczenia w 

regionie w oparciu o Wytyczne 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Dlatego  zasadnym jest organizowanie 

Kujawsko-Pomorskiego Forum 

Ekonomii Społecznej przez ROPS 

 w Toruniu. 

9 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych w 
Toruniu 

Rozdział IX Sposób 

realizacji programu, 

Punkt 1 

Proponujemy 

dodanie podpunktu 

„17) stałe zwiększanie 

wartości wydatków 

bieżących budżetu 

województwa w 

danym roku na 

współpracę z NGO  

Faktycznym wskaźnikiem współpracy jest 

stopniowo rosnące  zaufanie i w tym 

kontekście powierzanie coraz większej 

liczby zadań przez Samorząd 

Województwa organizacjom 

pozarządowym. W związku z tym, wydaje 

się, że współpraca ta powinna mieć 

również wymierny wskaźnik w stałym 

Departament Finansów / Biuro 
Współpracy z Organizacjami  
 

Uwaga nieuwzględniona 
 

W rozdziale XI Wieloletniego 

programu współpracy (-) 

zamieszczono „Wysokość  środków 

Zaakceptowano 



 9

(do poziomu 2% 

wszystkich wydatków 

bieżących budżetu na 

współpracę z 

organizacjami 

pozarządowymi)”. 

 

zwiększaniu wydatków na współpracę 

Samorządu Województwa z 

organizacjami pozarządowymi. 

 

Skoro – zgodnie z zapisami projektu 

„Wieloletniego Programu…” – obecny 

poziom wydatków na ww. współpracę 

stanowi 1,04% wszystkich wydatków 

budżetu w 2010 roku, podwojenie tych 

nakładów w perspektywie czterech lat 

nie wydaje się problematyczne. 

 

W związku z powyższą uwagą, 

postulujemy aktualizację kwot 

(wysokości nakładów) na lata 2012-2015 

w Rozdziale XI. 

 

planowanych na realizację programu”. 

Oznacza to, że środki te w kolejnych 

latach mogą być zwiększane, jednak 

wieloletnia prognoza budżetowa 

samorządu województwa  nie daje 

realnych podstaw zawarcia 

proponowanego zapisu.   

 

 

 

 


