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Raport powstał w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – 

rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest realizowany w 

ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez dwie organizacje 

pozarządowe – Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki oraz Kujawsko-Pomorską Federację 

Organizacji Pozarządowych. Raport jest publikacją upowszechnianą nieodpłatnie. 

 

Raport obejmuje okres:  04.2012-05.2013 

 

 

 

 

 

 

Raport opisuje działania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych związane z 

koniecznością stworzenia jasnej i transparentnej procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do tworzonych przez Gminę Miasta Toruń gremiów opiniodawczo-doradczych i 

zespołów roboczych.  

Przedstawiona w raporcie historia starań na rzecz ww. procedury dotyczy działań dla których 

Federacja była inicjatorem, a które zaangażowały liczne grono osób i lokalnych organizacji – 

zagadnienie wybierania przez sektor pozarządowy jego reprezentantów stało się jednym z tematów 

dorocznego miejskiego Forum NGO w trakcie którego dyskutowano nad formułą wyłaniania, jak też 

spotkało się z istotnym głosem i zaangażowaniem Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta 

Torunia. W wyniku pracy wszystkich ww. grup i środowisk udało się wypracować model wybierania 

przedstawicieli III sektora do zespołów międzysektorowych, który został zaakceptowany przez 

Prezydenta Miasta Torunia i skierowany przez niego do stosowania przez miejskie jednostki. 

Zaprezentowany w raporcie „model wyłaniania” może być z powodzeniem zastosowany w innych 

samorządach, przy czym nie można pominąć ważnego elementu jego wypracowywania – 

zaangażowania większej liczby organizacji do dyskusji nad jego kształtem i ostatecznym brzmieniem, 

które uwzględnią lokalną specyfikę i oczekiwania lokalnych organizacji.  
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I. Przyczyna i cele działań  

 

Dlaczego warto zabiegać o stworzenie procedur wyłaniania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do gremiów opiniodawczo-doradczych i zespołów eksperckich? 

 

Sektor obywatelski jest rozproszony – działają w nim rozmaite organizacje, o różnych celach działania,  

w różnych formach prawnych i o różnej skali oddziaływania. Z pewnością różnorodność ta jest 

wartością III sektora, jak i jedną z jego trwałych cech. Jednak środowisko niejednorodne zawsze 

będzie borykało się z problemem reprezentatywności. Kto bowiem może wypowiadać się w jego 

imieniu? Kto jest upoważniony do zabierania głosu w dyskusjach publicznych jako jego reprezentant? 

Z kim winni kontaktować się przedstawicieli instytucji publicznej gdy chcą zasięgnąć opinii tego 

środowiska? 

 

 

Problem reprezentatywności przedstawicieli środowiska pozarządowego 

zaangażowanych w prace zespołów roboczych czy też gremiów opiniodawczych, takich 

jak rady pożytku publicznego czy zespoły ds. przygotowania rozmaitych strategii i 

programów lokalnych pojawia się od dawna w dyskusjach w III sektorze, jak i w 

dyskusjach międzysektorowych. Kto jest reprezentantem środowiska? – pytają często 

przedstawiciele instytucji publicznych. Dlaczego te a nie inne osoby zostały zaproszone do 

konstruowania planów strategicznych? – pytają przedstawiciele organizacji pozarządowych analizując 

składy osobowe grup roboczych.  

 

 

Wątpliwości co do reprezentatywności III sektora przez konkretne osoby lub konkretne grupy nie 

dotyczą jedynie rad pożytku publicznego, ale również uczestników każdego „międzysektorowego 

zespołu do spraw”. Stronie publicznej, która tworzy gremia międzysektorowe trudno jest wskazać kto 

miałby reprezentować w tych zespołach III sektor. Nie chce doprowadzić do konfliktów na tym tle, jak 

też faworyzować konkretnych podmiotów i osób. Natomiast sektorowi pozarządowemu trudno jest 

zaproponować przedstawicieli, a tym bardziej ich wyłonić.  

 

Jednak procesy tworzenia i realizacji polityk publicznych wymagają udziału organizacji pozarządowych 

mimo problemów z ustalaniem i wyłanianiem ich reprezentantów. Udział NGO w kształtowaniu polityk 

publicznych konieczny jest nie tylko ze względów legislacyjnych, ale przede wszystkim 

pragmatycznych – przygotowywanie i wykonywanie zadań publicznych uzgodnionych uprzednio z 

obywateli jest zawsze na wyższym poziomie i lepiej trafia w społeczne oczekiwania. Dlatego włączanie 

obywateli i ich zorganizowanych grup do tworzenia, realizacji i oceny poszczególnych polityk 

publicznych stopniowo się w Polsce rozwija. Tym samym wyzwanie, jakim jest umiejętność 

skutecznego wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia tych polityk 

pojawia się coraz częściej i staje się problemem systemowym.  

 

Organizacje pozarządowe mogłyby pozostawić administracji publicznej zadanie zabiegania o 

wyłonienie przedstawicieli III sektora do udziału w gremiach i zespołach, które administracja ta 

przygotowuje. I tak też nierzadko się dzieje. Jednak takie podejście organizacji nie świadczy dobrze o 

ich gotowości uczestniczenia w procesach społecznych, o gotowości brania odpowiedzialności za 

wspólnotę obywateli czy choćby o zainteresowaniu rozwiązywaniem problemów, które bliskie są 

samym organizacjom.  
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Toruński przykład wypracowania procedury wyłaniania przedstawicieli NGO do tworzonych przez 

lokalny samorząd gremiów i zespołów może być w wielu elementach inspirujący dla innych 

samorządów, jak i organizacji, które chciałyby w procesach partycypacyjnych uczestniczyć i chcą, aby 

procesy te realizowane były na jakościowo wysokim poziomie. 

 

 

Co wydarzyło się w Toruniu 

 

W Toruniu działa bardzo duża liczba organizacji pozarządowych (Toruń zajmuje 40 miejsce pod 

względem liczby fundacji i stowarzyszeń na 2478 polskich gmin). Tym samym trudno jest wybrać 

kilkoro reprezentantów tak licznego środowiska. Jednak w mieście od kilku lat z powodzeniem 

stosowany jest model wyłaniania przedstawicieli III sektora do Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Miasta Torunia w trakcie Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbywa się od 

dziewięciu lat. Model ten jest stosunkowo prosty – kandydaci na członków Rady zgłaszają swoje 

kandydatury do Urzędu Miasta (na wskazany adres, promowany przez strony internetowe, mailing 

wśród organizacji itp.), w trakcie Forum organizacje pozarządowe otrzymują karty do głosowania 

(jedna organizacja = jeden głos), kandydaci mają czas na prezentację, a następnie odbywa się 

głosowanie. Praktyka ta powoli staje się tradycją w mieście.  

 

Jednak w przypadku innych gremiów lub zespołów o charakterze międzysektorowym nie było dotąd 

jasnych procedur działania. Nierzadko do gremiów tego typu nie włączano w ogóle przedstawicieli 

NGO, zapraszając toruńskie organizacje jedynie do konsultacji dokumentów już wypracowanych przez 

tego typu zespoły. W innym wariancie, poszczególne miejskie jednostki przygotowując np. projekty 

lokalnych strategii czy programów bazowały na wypracowanych kontaktach, zapraszając do udziału w 

pracach tych gremiów organizacje, które posiadały już doświadczenie we współpracy z konkretną 

jednostką miasta. Mimo z pewnością słusznych intencji organizatorów ww. zespołów, trudno uznać 

takie działanie za obiektywne.  

 

Natomiast zupełnie inne podejście pojawiło się przy tworzeniu Wieloletniego programu współpracy 

Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywanego równolegle Programu 

współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. Wówczas miejskie 

organizacje zostały zaproszone, w tym również w drodze szerokiej wysyłki pocztowej, przez dyrektora 

Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia na spotkanie poświęcone 

dyskusji nad założeniami do programów. Spotkanie służyło również wyłonieniu przedstawicieli 

środowiska pozarządowego do zespołu, który miał przygotować projekty programów. Chętni, którzy 

wyrazili gotowość udziału w pracach grupy i nadesłali swoje zgłoszenia, zostali wylosowani w trakcie 

spotkania.  

 

Wówczas Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zareagowała listem skierowanym 

do dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji z krytyką tego rozwiązania i wskazaniem 

jego licznych mankamentów. W liście znalazła się również konkretna propozycja przeprowadzenia 

procedury naboru w innej formule. Informacja o liście do dyrektora miejskiego wydziału pojawiała się 

na stronie internetowej Federacji (informacja „Nie losujcie nas!” z 15 maja 2013) oraz na portalu 

ngo.pl (więcej>>>).  

 

Poniżej znajduje się pełna treść listu: 

 

 

  

http://www.federacja-ngo.pl/nie-losujcie-nas-,101,l1.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/773049.html
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„Szanowny Panie Dyrektorze, 
 
serdecznie dziękujemy za zaproszenie do udziału w pracach grupy reprezentatywnej, której celem jest 
przygotowanie projektu wieloletniego i rocznego programu współpracy Gminy Miasta Toruń z 
organizacji pozarządowymi. Powołanie grupy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom organizacji 
pozarządowych Torunia i nie ma precedensu w dotychczasowej praktyce opracowywania programu 
współpracy w mieście. 
 
Zwracamy jednak uwagę, że zaproponowana przez Państwa formuła wyłonienia przedstawicieli 
organizacji pozarządowych do pracy w ww. grupie reprezentatywnej nie pozwoli na zapewnienie jej 
reprezentatywności. Zgodnie z założeniem, do grupy zgłaszać mają się osoby fizyczne bez poparcia 
(rekomendacji) organizacji pozarządowych. Procedura przewiduje nawet, że zgłoszenie osoby fizycznej 
jest technicznie prostsze niż zaproponowanie kandydata przez organizację. Pożądanym rozwiązaniem 
jest sytuacja odwrotna – zgłaszanie kandydatów przez organizacje, a nie zgłaszanie się osób 
fizycznych w imieniu organizacji.  
 
Jednocześnie zaproponowana formuła publicznego losowania podważa powagę  
i znaczenie gremium, które ma przygotować programy współpracy. Rozwiązanie to w pewnym sensie 
dyskredytuje sektor pozarządowy. Nie jest bowiem do pomyślenia, aby pozostali członkowie grupy 
reprezentatywnej – przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego, pracownicy Urzędu Miasta 
Torunia oraz przedstawiciele Rady Miasta – byli losowani spośród członków Rady, pracowników 
Urzędu czy radnych miejskich. 
 
Proponujemy, aby nabór przeprowadzić w sposób demokratyczny, a mniej przypadkowy. Zasadnym 
wydaje się rozwiązanie, stosowane przez część instytucji publicznych, w którym poszczególne 
organizacje wskazują swoich kandydatów. Kandydaci ci zabiegają o poparcie organizacji i spośród 
wszystkich rekomendacji wyłaniane są osoby, które uzyskały poparcie od największej liczby 
organizacji.  
 
Prosimy o ustosunkowanie się do przedstawionej przez nas oceny procedury wyłonienia przedstawicieli 
organizacji pozarządowych do grupy reprezentatywnej, jak i do alternatywnej propozycji wyłonienia 
ww. przedstawicieli. 

 
Z wyrazami szacunku, 
 
Zarząd Federacji 
(-)” 
 

 

 

W zaproponowanym przez Federację rozwiązaniu chodziło nie tylko o szukanie jak najlepszego 

sposobu wyłaniania kandydatów (sposobu, który nie tworzyłby wrażenia zupełnej 

przypadkowości w doborze reprezentantów III sektora do zespołu roboczego), ale przede 

wszystkim o znalezienie formuły, która zagwarantuje faktyczną reprezentatywność 

wyłonionych przedstawicieli NGO (stąd postulat rekomendowania kandydatów przez lokalne 

organizacje). 

 

 

Na odpowiedź Urzędu Miasta nie trzeba było długo czekać. Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej 

i Informacji w korespondencji skierowanej do Federacji napisał m.in.: „…podejmując decyzję związaną 

z wyborem formuły wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych wziąłem pod uwagę przede 

wszystkim chęć zapewnienia im szerokiego uczestnictwa w tej procedurze. Istotne było to, aby już na 

starcie procesu nie wprowadzać żadnych ograniczeń, nikogo nie dyskryminować i nie wykluczać. A 

metoda losowania wszystkim chętnym dawała równe szanse uczestnictwa…” 
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Korespondencja z Urzędem Miasta potwierdziła, że dla strony publicznej zasady i metoda wyłaniania 

przedstawicieli organizacji pozarządowych zawsze jest problematyczna. Losowanie było jednym ze 

sposobów szukania najbardziej obiektywnej metody wyłonienia reprezentantów sektora do pracy w 

zespole roboczym. Tym samym, pozostawienie problemu wyłaniania przedstawicieli III sektora stronie 

publicznej zawsze powodować będzie testowanie różnych rozwiązań, które jednak każdorazowo  

spotkają się z mniejszą lub większą krytyką środowiska pozarządowego. W przykładzie toruńskim było 

to silnie widoczne i strona miejska zdawała sobie z tego sprawę, bowiem dyrektor Wydziału 

Komunikacji Społecznej i Informacji zaproponował Federacji wspólne spotkanie i poszukiwanie 

najlepszego rozwiązania: „Chcąc rozwiać te i inne wątpliwości zapraszam Panów na spotkanie do 

Urzędu Miasta, podczas którego będziemy mogli swobodnie przedyskutować te kwestie. A następnie – 

za Panów zgodą – wspólnie wypracowany model przedstawiłbym pod dyskusję i opinię Rady 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.” 

Poniżej znajduje się pełna treść listu dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu 

Miasta Torunia zaadresowanego do dwóch członków Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Federacji 

Organizacji Pozarządowych, którzy podpisali się pod wcześniejszym listem ws. losowania wysłanym do 

Urzędu Miasta: 

 

 

„Szanowni Panowie, 
 

Serdecznie dziękuję za wskazówki dotyczące wyłaniania osób do grupy reprezentatywnej powołanej 

ds. przygotowania projektów wieloletniego i rocznego programu współpracy Gminy Miasta Toruń z 

organizacjami pozarządowymi. Cieszy mnie również zadowolenie Panów wyrażone w liście, a związane 

ze sposobem i metodą opracowywania tych najważniejszych dla miasta i III sektora dokumentów. 

 

Rozumiem i przyjmuję uwagi Panów wskazane wprost w liście, a dotyczące zastosowania metody 

losowania członków grupy reprezentatywnej. Jednak podejmując decyzję związaną z wyborem 

formuły wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych wziąłem pod uwagę przede wszystkim 

chęć zapewnienia im szerokiego uczestnictwa w tej procedurze. Istotne było to, aby już na starcie 

procesu nie wprowadzać żadnych ograniczeń, nikogo nie dyskryminować i nie wykluczać. A metoda 

losowania wszystkim chętnym dawała równe szanse uczestnictwa w tworzeniu programów 

współpracy. Nie twierdzę, że to najdoskonalsza z metod i dlatego nie wykluczam skorzystania ze 

wskazanych przez Panów propozycji przy kolejnych tego typu działaniach. Należałoby się jednak 

zastanowić, czy taki sposób nie ogranicza udziału w podobnych zespołach roboczych członków 

młodych, raczkujących organizacji lub też osób merytorycznie przygotowanych do realizacji takich 

celów, ale pozostających bez wsparcia większej liczby organizacji. 

 

Chcąc rozwiać te i inne wątpliwości zapraszam Panów na spotkanie do Urzędu Miasta, podczas 

którego będziemy mogli swobodnie przedyskutować te kwestie. A następnie – za Panów zgodą – 

wspólnie wypracowany model przedstawiłbym pod dyskusję i opinię Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Torunia. 

 

Głęboko wierzę w to, że żadna z osób reprezentujących środowisko NGO lub bezpośrednio wskazana 

przez organizacje pozarządowe nie czuła się urażona decydując się na udział w losowaniu 

publicznym.” 

 

 

Dla Federacji znalezienie najlepszej formuły wyłaniania kandydatów NGO do grup międzysektorowych 

stało się więc szybko jednym z obszarów monitorowania i faktycznego oddziaływania na zasady 

współpracy samorządu i organizacji pozarządowych. Zaangażowanie w te działania okazało się tym 
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ważniejsze, że Urząd Miasta Torunia uruchamiał właśnie pierwsze z planowanych procesów 

konsultacyjnych i przystępował do realizacji szerokiego programu konsultacji społecznych, które 

zgodnie z założeniami miały obejmować kolejne obszary życia społecznego i dotyczyć wszystkich 

bieżących działań miasta. Możliwość wypracowania narzędzi konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi spraw ważnych dla środowiska pozarządowego stawała się więc priorytetem. 
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II. Przebieg działań  

 

Po interwencji ws. losowania jako metodzie wyłania reprezentantów III sektora do prac gremiach 

opiniodawczo-doradczych i zespołach roboczych, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Federacji 

Organizacji Pozarządowych (dwóch członków Zarządu Federacji) spotkali się z dyrektorem Wydziału 

Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia i jego współpracownikami. Spotkanie 

służyło szukaniu najlepszej formuły losowania. Jak podsumowali to przedstawiciele Federacji 

(informacja na stronie internetowej Federacji „Jak wyłaniać przedstawicieli NGO” z 13 lipca 2012 

roku): „W trakcie spotkania zaproponowaliśmy inne (niż dotychczasowe) podejście – dążenie do 

sytuacji, w której osoby angażowane do komisji i zespołów będą faktycznymi reprezentantami sektora. 

Aby to osiągnąć, niezbędne jest uzyskanie przez kandydatów rekomendacji jak największej liczby 

organizacji, przy czym każda z organizacji ma jeden głos. Przedstawiciel sektora nie jest przecież 

rzecznikiem tylko własnej sprawy albo jednej organizacji, ale reprezentantem szerokiego sektora 

pozarządowego wobec samorządu. Członkiem grupy reprezentatywnej będą więc te osoby, które 

zdobędą rekomendacje jak największej liczby toruńskich NGO.” 

Ponieważ jednak przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia nie byli w pełni przekonani do 

zaproponowanego pomysłu, jak też obie strony nie chciały narzucać żadnego z rozwiązań, a ustaliły że 

formuła wyłaniania powinna być i tak szeroko konsultowana z organizacjami pozarządowymi, 

postanowiono, że przedstawiciele Federacji poprowadzą panel dyskusyjny w trakcie IX Toruńskiego 

Forum Organizacji Pozarządowych poświęcony właśnie wypracowaniu optymalnego modelu wyłaniania 

reprezentantów sektora. 

 

Od spotkania w Urzędzie Miasta Torunia (13 lipca 2012 roku) działania związane z wypracowywaniem 

„modelu wyłaniania” można opisać w kilku punktach: 

 

1. Spotkanie dyskusyjne dla III sektora w trakcie IX Toruńskiego Forum Organizacji 

Pozarządowych i wypracowanie modelu [październik 2012] 

 

W programie IX Toruńskiego Forum NGO przewidziano panele tematyczne w czterech 

grupach. Jeden z nich poprowadziło dwóch przedstawicieli Federacji: „Sposób wybierania 

członków do grup roboczych tworzących dokumenty dotyczące współpracy GMT z NGO”. W 

panelu uczestniczyło ponad 20 osób, głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Dyskusja była burzliwa, ale i owocna – w trakcie 1,5-godzinnego spotkania udało się 

wypracować model, a następnie zaprezentować wynik pracy grupy w części podsumowującej 

Forum (części plenarnej). Jak wynika z „Raportu z badania ewaluacyjnego 9. Toruńskiego 

Forum NGO” (Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, listopad 

2012) panel był drugim co do liczebności uczestników spotkaniem w trakcie Forum, a jego 

uczestnicy w równych proporcjach reprezentowali zarówno organizacje koncentrujące się na 

kwestiach społecznych, jak i ochronie środowiska, rynku pracy, edukacji i wychowaniu, 

ochronie zdrowia oraz sporcie. Potwierdza to, że temat spotkania dotyczył i faktycznie 

interesował toruńskie organizacje bez względu na profil i zakres ich działalności. Powyżej 92% 

uczestników panelu oceniło go bardzo dobrze lub dobrze.  

 

http://www.federacja-ngo.pl/jak-wylaniac-przedstawicieli-ngo,119,l1.html
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2. Pilotażowe wdrożenie modelu [listopad 2012] 

 

Czas pierwszego zastosowania wypracowanego modelu nadszedł bardzo szybko po jego 

wypracowaniu – w listopadzie 2012 roku w Toruniu rozpoczęły się prace nad przygotowaniem 

zasad wprowadzenia i pilotażu budżetu partycypacyjnego. Miasto postanowiło wówczas 

powołać zespół roboczy, w którego skład miała wejść również trzyosobowa reprezentacja 

lokalnych organizacji pozarządowych. I tu pojawiło się miejsce na pilotażowe wdrożenia 

modelu wyłonienia przedstawicieli NGO: zgodnie z wypracowaną procedurą wyboru – 

zainteresowane organizacje mogły zgłaszać kandydatów (I etap). Każda po jednym. 

Następnie nazwiska kandydatów i nazwy zgłaszających ich organizacji trafiły na stronę 

internetową portalu dla NGO orbitorun.pl (II etap) i rozpoczęło się „głosowanie 

rekomendacjami” (III etap). Każda organizacja miała jeden głos i mogła poprzeć jednego 

kandydata. Poprzeć czyli zarekomendować. Ostatecznego wskazania reprezentantów, 

wspierając się wynikiem głosowania, dokonać miała Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Miasta Torunia (IV etap). 

Tak też się stało. Z pomocą modelu udało się wyłonić troje przedstawicieli NGO spośród 

pięciorga kandydatów (o procedurze wyłonienia reprezentantów NGO do zespołu pisała m.in. 

Federacja na swojej stronie internetowej w informacji „Organizacje ustaliły, miasto realizuje – 

nowy model w Toruniu” z 23 listopada 2012). 

 

 

3. Dyskusja nad doświadczeniami zastosowania modelu i przyjęcie ostatecznej 

(skorygowanej o elementy praktyczne wynikające z pierwszego zastosowania 

modelu) przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia [marzec 2013] 

 

Jedno z posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia było dobrą okazją do 

dyskusji nad doświadczeniami pilotażu, który wskazał na drobne niedopracowania w modelu i 

pozwolił na ich wyeliminowanie. Wśród problemowych kwestii znalazły się m.in. konieczność 

doprecyzowania kto może zgłaszać kandydatów lub ich rekomendować (czy mogą to być 

wyłącznie organizacje zarejestrowane w Toruniu czy też organizacje, które działają na terenie 

Torunia?) oraz konieczność zadecydowania, że zgłoszenie kandydatury jest równoznaczne z 

udzieleniem rekomendacji i organizacja zgłaszająca kandydata nie może udzielać 

rekomendacji innym kandydatom w tej samej procedurze.  

Ostatecznie Rada przyjęła skorygowany model i przekazała go Prezydentowi Miasta Torunia z 

prośbą o wdrożenie w miejskich jednostkach. 

  

http://www.orbitorun.pl/
http://www.federacja-ngo.pl/organizacje-ustalily--miasto-realizuje-----nowy-model-w-toruniu,146,l1.html
http://www.federacja-ngo.pl/organizacje-ustalily--miasto-realizuje-----nowy-model-w-toruniu,146,l1.html
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Sposób wybierania członków 

do grup roboczych tworzących dokumenty dotyczące współpracy GMT z NGO 

 

Sposób wybierania członków do grup roboczych tworzących dokumenty dotyczące współpracy 

Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi został wypracowany przez uczestników  
dyskusji odbywającej się w ramach IX Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, 18 

października 2012 roku. 
 

Założenia 

1. W procedurach wyboru należy uwzględniać „wielobranżowość” / „różnorodność” w sektorze 

pozarządowych. 

2. Procedury wyłaniania służyć powinny zapewnieniu jak najwyższej jakości merytorycznej 

przyszłych ustaleń, dokumentów etc. 

 

Przebieg procedury 

1. Ogłoszenie naboru kandydatów do wybranego gremium przez Gminę Miasta Toruń (wraz z 

opisem zasad i przebiegu procedury). 

 

2. Zgłaszanie kandydatur przedstawicieli III sektora przez organizacje pozarządowe, przy 

założeniu, że jedna organizacja może zgłosić jednego kandydata. 

 

3. Upowszechnienie kandydatur poprzez publikację informacji na ich temat na stronie 

internetowej orbitorun.pl wraz z informacją, jaka organizacja zgłosiła danego kandydata oraz z 

informacją o możliwości składania rekomendacji dla poszczególnych kandydatów. 

 

4. Głosowanie poprzez rekomendacje – oddawanie głosów w formie rekomendacji przez 

poszczególne organizacje na wybranego kandydata (1 głos = 1 KRS). Rekomendacje nie są 

decydującym czynnikiem wyboru kandydata. Zgłoszenie kandydatury przez organizację (pkt. 2) 

jest równoznaczne z udzieleniem danej osobie rekomendacji. 

Rekomendacji mogą udzielać organizacje, których statutowy obszar działania obejmuje Gminę 

Miasta Toruń oraz jej mieszkańców. 

 

5. Wyłonienia ostatecznej listy reprezentantów dokonuje Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Miasta Torunia. Wyłaniając kandydatów Rada pracuje według regulaminu uprzednio określonego 

dla poszczególnych „wyborów”. Rada zobowiązana jest do uwzględnienia wyłącznie kandydatów 

uprzednio zgłoszonych przez organizacje oraz do wzięcia pod uwagę (uwzględnienia) wyników 

„głosowania rekomendacjami”. Rada może delegować 1 osobę spośród swoich członków. 
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Przyjęte w modelu „założenia” wskazują jednoznacznie, że dla reprezentatywności środowiska 

pozarządowego bardzo ważne jest uwzględnianie jego różnorodności (wielobranżowości), a 

tym samym nie może dochodzić do sytuacji, w której gremia opiniodawczo-doradcze lub 

zespoły robocze byłyby zdominowane przez powtarzające się (te same) osoby, jak i nie byłyby 

uwzględniane różne podejścia i stanowiska sektora. Jednocześnie „założenia” wskazują, że 

celem procedury wyłaniania jest dbałość o wysoki jakościowy poziom wypracowywanych w 

grupach międzysektorowych ustaleń, dokumentów i przedsięwzięć. 

Natomiast opisany w dokumencie „przebieg procedury” zakłada, że poszczególne organizacje 

powinny świadomie wskazywać kandydata i mają prawo do zabiegania o jego 

rekomendowanie przez inne organizacje. Zadaniem procedury jest stworzenie warunków do 

delegowania przez III sektor osób merytorycznie przygotowanych i rozpoznawalnych w 

środowisku pozarządowym. Ważne w tym kontekście jest również upowszechnianie informacji 

o kandydatach i konkretnych organizacjach, które ich rekomendowały.  

 
Ostatecznego wyłonienia kandydatów dokonuje Rada Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Torunia. Rekomendacje „wspierają” ten wybór. Podejście to wynika z 

założenia, że Rada reprezentuje wszystkie organizacje pozarządowe Torunia, więc to do niej 

powinien należeć głos decydujący. Rekomendacje odgrywają w procesie wyłaniania 

kandydatów istotną rolę, jednak w procedurze nie chodzi o głosowanie i zbieranie jak 

największej liczby głosów poparcia, ale o tworzenie faktycznej reprezentacji III sektora w 

mieście. Dlatego też do Rady Działalności Pożytku Publicznego należy „ostatnie 

słowo”. Rada może także skorzystać z zagwarantowanego jej w procedurze prawa do 

wskazania kandydata do konkretnego gremium międzysektorowego spośród swoich członków. 

Przywilej ten stanowi swoisty „wentyl bezpieczeństwa” w sytuacji gdyby np. co do kandydatów 

istniały poważne zastrzeżenia, ale przede wszystkim w sytuacji gdyby powstające gremium 

międzysektorowe miało zajmować się tematami bardzo ważnymi dla organizacji i obecność 

jednego z członków Rady byłaby w nim konieczna. 

 

 

4. Przyjęcie modelu przez Prezydenta Miasta Torunia i rekomendowanie go do 

stosowania przez jednostki miejskie [maj 2013] 

W odpowiedzi na list Przewodniczącej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w którym 

przekazana została procedura, Prezydent Miasta Torunia poinformował: „Wskazówki i sugestie 

otrzymywane od Państwa uznaję za niezwykle cenne i inspirujące. Przedstawiony w piśmie 

sposób tworzenia zespołów uznaję za zasadny i przekażę działom Urzędu Miasta Torunia 

Państwa propozycję jako zalecaną procedurę wybierania przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do grup roboczych działających w urzędzie, przy czym opisaną w pkt. 5 

procedury listę będę traktował jako zbiór osób rekomendowanych do pracy w grupach 

roboczych, wśród których Prezydent Miasta Torunia – jako organ wykonawczy – dokonuje 

wyboru członków zespołu.” 

Tym samym proces wypracowania i zastosowania procedury wyłaniania przedstawicieli NGO 

do tworzonych przez samorząd gremiów opiniodawczo-doradczych i zespołów roboczych 

zakończył się. Federacja ponownie upowszechniała wypracowane rozwiązanie poprzez stronę 

internetową (informacja „Z uporem po model. Nowe rozwiązanie w Toruniu” z 6 czerwca 2013 

roku). 

http://www.federacja-ngo.pl/z-uporem-po-model--nowe-rozwiazanie-w-toruniu,171,l1.html
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III. Rezultaty działań i rekomendacje 

 

 

Efekty działań monitoringowych można uznać za w pełni zadowalające, bowiem osiągnięte zostały 

zadania, jakie postawiła sobie Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych na początku 

procesu (wdrożenie procedury wyłaniania przedstawicieli NGO, która akcentowała będzie cechy 

merytoryczne kandydatów i ich rozpoznawalność w sektorze, jak i zaufanie wśród organizacji).  

 
 

Ostateczne rozwiązanie (wypracowana formuła wyłaniania) jest szersza i – co należy 

podkreślić – lepsza niż rozwiązanie proponowane na początku procesu przez Federację (w 

liście do dyrektora Wydziału Komunikacji i Informacji Urzędu Miasta Torunia). Stało się tak dzięki 

otwartości przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia i propozycji uwzględnienia tematyki procedur 

wyłaniania w trakcie miejskiej konferencji – IX Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.  

 

 

Uwzględnienie powyższego zagadnienia w programie Forum w ramach sesji dyskusyjnej pozwoliło na 

faktyczną i szeroką dyskusję nad propozycją i zgłoszenie przez uczestników, tj. przedstawicieli 

toruńskich NGO, wielu propozycji. Dodatkowo jako bardzo istotne dla procesu 

wypracowywania modelu należy wskazać zaangażowanie Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, która nie tylko dyskutowała nad samą procedurą, ale podsumowała doświadczenia 

pilotażowego wdrożenia modelu w trakcie powoływania zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i 

wynikające stąd ustalenia naniosła do procedury. Rada również, korzystając ze swoich ustawowych 

uprawnień, rekomendowała wypracowaną i przetestowaną procedurę Prezydentowi Miasta Torunia. 

 

Doświadczenie procesu tworzenia „modelu wyłaniania” przedstawicieli organizacji pozarządowych do 

gremiów opiniodawczo-doradczych i zespołów roboczych wskazują, że przy faktycznym i 

autentycznym zaangażowaniu zarówno strony pozarządowej, jak i strony publicznej (administracji 

lokalnej) możliwa jest realizacja działań porządkujących kwestie współpracy, również w wymiarze 

formalnym. Jednocześnie ww. działania porządkujące mogą być prowadzone z szerokim udziałem 

sektora pozarządowego oraz jego przedstawicieli (Rady Działalności Pożytku Publicznego). Niezbędne 

są jednak:  

 określenie problemu, który powinien zostać rozwiązany przez strony (w przypadku 

opisanym w raporcie taką rolę odegrał list Zarządu Federacji do Urzędu Miasta ws. losowania 

kandydatów),  

 

 otwartość strony publicznej (propozycja spotkania roboczego po liście Federacji, jak i chęć 

przedłożenia spornego tematu pod dyskusję uczestników Forum spełniają ten warunek),  

 

 zaangażowanie innych podmiotów pozarządowych (pozostawienie zagadnienia tylko na 

poziomie dyskusji Federacji i Urzędu Miasta nawet w przypadku wypracowania przez te strony 

merytorycznego modelu nie spotkałoby się ze zrozumieniem środowiska pozarządowego) oraz  
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 monitorowanie postępów (nawet mimo wypracowania modelu przez organizacje na 

otwartym spotkaniu, ustalenia mogłyby nie zostać nigdy wdrożone, gdyby zarówno po stronie 

miejskiej, jak i pozarządowej nie było osób i organizacji, które na bieżąco interesowały się 

losami modelu). 

 

Jako rekomendacje, a wręcz postulaty w przedmiotowej sprawie należy wskazać: 

A. Konieczność monitorowania dalszych losów wypracowanego rozwiązania 

Niewykluczone, że zastosowanie procedury w jednostkowych przypadkach nie powiedzie się – 

należy obserwować kiedy procedura jest wdrażana i jakie są efekty jej zastosowania. 

Jednocześnie „monitorowanie dalszych losów wypracowanego rozwiązania” to także czuwanie, 

aby procedura stosowana była jak najczęściej – w każdej możliwej (dopuszczalnej) sytuacji. 

 

B. Konieczność upowszechniania zrealizowanych działań w Toruniu w celu 

zachęcania organizacji pozarządowych do udziału w procesach partycypacyjnych 

Niezbędne jest dalsze upowszechnianie faktu wypracowania i wdrożenia w Urzędzie Miasta 

Torunia modelu wyłaniania. Dzięki temu większa liczba lokalnych organizacji powinna włączać 

się do działań (prac) w gremiach międzysektorowych.  

 

C. Konieczność upowszechniania zrealizowanych działań w regionie i w kraju 

Niezbędne jest upowszechnianie faktu wypracowania i wdrożenia w Urzędzie Miasta Torunia 

modelu wyłaniania, jak i przykładów jego zastosowania także wśród innych jednostek 

publicznych oraz wśród szerszej grupy organizacji niż tylko organizacje toruńskie. Proces 

zmiany, który został opisany w niniejszym raporcie tworzy dobrą praktykę i wart jest 

upowszechniania. Zwłaszcza w środowiskach pozarządowych, które bardzo są wysoce 

sceptyczne wobec działań i intencji administracji publicznej, w tym administracji lokalnej.  

 

 

 

Załączniki do raportu:  

 

1. 
Raport z badania ewaluacyjnego IX Toruńskiego 

Forum Organizacji Pozarządowych 
1 

 


