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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:  05.2012-10.2012 

 

 

 

 

 

Streszczenie raportu 

 

Raport opisuje działania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych związane z 
tworzeniem, konsultacjami społecznymi i promocją Wieloletniego Programu Współpracy Gminy 
Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017 oraz Programu Współpracy Gminy 
Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. 
 

Programy  współpracy to dokumenty programowe określający zasady polityki realizowanej przez 
organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Uchwalanie rocznych programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi jest obligatoryjne w związku z przepisami Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 5a ust 1). Samorządy mają możliwość 
wprowadzania również programów wieloletnich o szerszym zakresie, będących ramami do 
programów rocznych. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się współtworzenie programów współpracy 
w ramach grup roboczych składających się z przedstawicieli JST i NGO - w Toruniu powstała Grupa 
Reprezentatywna tego typu. Programy współpracy ustawowo muszą podlegać konsultacjom 
społecznym. 
 
Celem działań strażniczych było monitorowanie powstającego raportu poprzez wprowadzenie do 
grupy reprezentatywnej tworzącej Programy osoby związanej z Kujawsko-Pomorską Federacją 
Organizacji Pozarządowych oraz propozycje zmian w ramach konsultacji społecznych programu. 
Kujawsko-Pomorska Federacja promowała konsultacje społeczne programu na swoich stronach 
www.federacja-ngo.pl i w ramach fanpage na facebook’u oraz przedstawiła swoje propozycje zmian 
w Programach. W uchwalonych Programach część uwag została uwzględniona.  Federacja i jej 
członkowie aktywnie angażowali się w proces konsultacyjny. 

 

http://www.federacja-ngo.pl/
http://www.federacja-ngo.pl/
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I. Problemy i cele działań 
 

 

1) Opis problemu/problemów w relacjach NGO z administracją publiczną objętych 

raportem; 

 

Najważniejszym dokumentem programowym w zakresie współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO są 

programy  współpracy z organizacjami pozarządowymi (roczny i wieloletni) współtworzone w ramach 

prac grupy reprezentatywnej  utworzonej zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 maja 

2012 r. w sprawie powołania grupy reprezentatywnej ds. konsultacji społecznych projektu 

Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z Organizacjami Pozarządowymi w 2013r. 

powołano tzw. grupę reprezentatywną ds. konsultacji społecznych Programów Współpracy. 

 

W skład grupy weszło  11 członków (m.in. reprezentant organizacji członkowskiej Kujawsko 

Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych) – przedstawicieli toruńskich organizacji 

pozarządowych, pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Torunia współpracujących z 

NGO oraz przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Odbyło się 10 

spotkań grupy reprezentatywnej, wspieranej merytorycznie przez ekspertów zewnętrznych, powstały 

projekty programów Rocznego i Wieloletniego. 

 

Programy były konsultowane społecznie od 28.08.2012 do 09.09.2012. Konsultacje społeczne były 

szeroko promowane na miejskich i pozarządowych serwisach internetowych, poprzez newslettery, 

usługę Toruń SMS, zaproszenia wysyłane drogą elektroniczną. 

 

Dnia 3 września 2012 zorganizowano spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych w 

Hotelu Bulwar w Toruniu. Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 

reprezentowali: Robert Małecki – dyrektor, oraz pracownicy wydziału: Magdalena Lenkiewicz i 

Małgorzata Ptaszek. 

W spotkaniu uczestniczyło 12 przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych, w tym 4 

przedstawicieli organizacji członkowskich Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

, którzy zgłaszali swoje uwagi do Programów. 

 

Należy wspomnieć, że większość organizacji członkowskich Kujawsko-Pomorskiej Federacji 

Organizacji Pozarządowych wykonywała lub wykonuje zadania zlecone współfinansowane ze 

środków Gminy Miasta Toruń stąd m.in. potrzeba zaangażowania Federacji w proces konsultacyjny. 

 

 

2) Diagnoza potrzeby podjęcia działań/interwencji strażniczych przez Biuro Monitoringu;  

Diagnoza dotyczyła analizy Projektów obu dokumentów w odniesieniu do aktualnej sytuacji 

organizacji pozarządowych współpracujących  lub chcących rozpocząć współpracę z Gminą Miasta 

Toruń. 
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3) Cel/cele działań strażniczych  

Priorytetowym celem działań strażniczych Biura Monitoringu było wprowadzeń zmian do Rocznego i 

Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z Organizacjami Pozarządowymi. 

 

Frekwencja na spotkanie konsultacyjnym dotyczącym Programów była bardzo niska, podobnie jak w 

roku poprzednim. Ujawnia się tu pierwszy z ważnych problemów w relacji toruńskich organizacji 

pozarządowych z administracją publiczną: 

-  niewielkie zaangażowanie w konsultacje dokumentów programowych i strategicznych, nawet 

kluczowych dla współpracy NGO z JST 

 

W Toruniu jest zarejestrowanych około tysiąca organizacji pozarządowych, działa aktywnie około 

200-300 (w bazie toruńskiego portalu orbitorun.pl zarejestrowanych jest ok 180). Zaskakuje brak 

zainteresowania współtworzeniem polityk publicznych oraz samymi Programami, w których 

opisywane są między innym cele, działania i rodzaje wsparcia dla organizacji. 

 

Projekty programów współpracy okazały się dokumentami niepełnymi i wymagającymi 

przeformułowania w mniemaniu Biura Monitoringu. 
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II. Działania strażnicze  

 

W zakresie promocji konsultacji społecznych oraz uświadamiania ich wagi Federacja wystosowała apel 

do organizacji pozarządowych. 

 

Apel do organizacji województwa kujawsko-pomorskiego 

 

„Głos organizacji pozarządowych wyrażany w konsultacjach społecznych jest bardzo potrzebny 

i bardzo ważny, dlatego też apelujemy do Koleżanek i Kolegów z kujawsko-pomorskich organizacji 

pozarządowych o aktywny udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez instytucje 

publiczne, zwłaszcza przez samorządy lokalne i regionalny” – tak rozpoczyna się list, jaki Zarząd 

Federacji wystosował do organizacji pozarządowych w regionie. 

Federacja zachęca do udziału w konsultacjach społecznych, których pod koniec roku jest bardzo 

wiele, jak też przypomina, że najbliższe miesiące przyniosą wiele kolejnych, a bardzo ważnych 

konsultacji – „Niebawem czekają nas konsultacje m.in. Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, zasad wykorzystania funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, programów 

sektorowych na najbliższe lata oraz lokalnych strategii. Dodatkowo pojawiają się nowe rozwiązania 

planowania budżetu samorządów, jak budżet partycypacyjny, które wymagają zaangażowania 

obywateli i organizacji.” 

 

Głównym działaniem dotyczącym projektów programów współpracy była próba wpłynięcia na zmianę  

poszczególnych punktów programów w ramach ogłoszonych konsultacji społecznych przez Prezydenta 

Miasta Torunia. 

 

I. Najważniejsze uwagi wskazane przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji 

Pozarządowych  do Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2013 - 2018 

 

 

1. Konieczność uzupełnienia dokumentu o uzasadnienie potrzeba  realizacji programu obejmującego: 

analizę kondycji sektora pozarządowego, obszary wymagające poprawy, dane liczbowe i dane 

bazowe, wskaźniki. Brak danych powoduje, że dla programu nie przyjęto wartości liczbowych (tzw. 

wskaźników), które pozwolą na stwierdzenie, czy program został zrealizowany (czy jego cele zostały 

osiągnięte). Wiemy, co będzie mierzone, realizacji programu, uzasadnienie 6-letniej perspektywy 

programu. zliczane, ale nie jest jasne  jaki poziom wskaźników danych zakładamy jako minimalny do 

osiągnięcia.  

 

 

Ad.1. Odrzucono. Art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa co 

powinien zawierać program współpracy.  Zawartość merytoryczna projektu Programu jest spójna z 

wymaganiami ustawy. 
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Sukcesem wydaje się rekomendacja rekomendacja: Gmina Miasta Toruń otwarta jest na współpracę 

z ngo również w realizowaniu i przeprowadzaniu badań dot. analizy, wskaźników oraz efektów 

różnych działań uznając je za bardzo istotny element współpracy. Grupa rekomenduje 

przeprowadzenie badań przed przystąpieniem do badań nad projektem programu na kolejne lata 

współpracy. 

 

2. Wpisanie do Programu ogólnego budżetu dla wszystkich zadań  budżetowych NGOsów. Niech ten 

budżet stanowi określony procent budżetu gminy.  

 

Ad. 2. Nie jest możliwe wpisanie do projektu Wieloletniego Programu  Współpracy ogólnego budżetu 

dla wszystkich zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wydziały merytoryczne UMT nie 

są w stanie oszacować ile środków na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert 

przeznaczą w latach obowiązywania Programu. 

 

3. Doprecyzowanie celu szczegółowego: "wzmocnienie organizacji pozarządowych, partnerstw i ich 

wzajemnej współpracy" o zapis… „…partnerstw organizacji pozarządowych, sieci branżowych i 

regionalnych organizacji pozarządowych oraz partnerstwa organizacji pozarządowych z administracją 

lokalną”  

 

Ad.3 Przyjęto i uzasadniono: Pojęcie partnerstwa zostało określone w III rozdziale projektu Programu 

współpracy na rok 2013 „Zasady współpracy” oraz w projekcie Wieloletniego Programu Współpracy 

GMT z NGO. Zasada współpracy została doprecyzowana przez członków grupy tworzącej projekt 

programu.  

 

 

4. Uwaga do Rozdziału III, 3.2, cel 7: "zwiększenie zadań publicznych zlecanych w formie umów 

wieloletnich" propozycja zmiany: "zwiększenie liczby zadań publicznych zlecanych do realizacji 

organizacjom pozarządowych, w tym w formie umów wieloletnich". Uzasadnienie: cel powinien 

dotyczyć nie tylko zakresu zadań, ale również ich liczby oraz liczby podmiotów je realizujących. 

 

Ad. 4. Odrzucono: Nie jest to wskazane w sytuacji gdy nie ma pewności zwiększenia środków 

finansowych na realizację zadań. Istnieje obawa, że zwiększając liczbę zadań publicznych kwota 

środków finansowych pozostanie bez zmian. Oznacza to, że realizowanych będzie więcej zadań przez 

organizacje pozarządowe za mniejsze pieniądze z budżetu Gminy Miasta Toruń.  

 

5. Kluczowym postulatem Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych było dodanie 

celów szczegółowych o cele wynikające z rekomendacji XIII Forum Organizacji Pozarządowych 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

5.1. "Zwiększanie roli i zaangażowanie organizacji pozarządowych we współkształtowaniu polityk 

publicznych, w tym stymulowanie i podnoszenie zaangażowania przedstawicieli organizacji w 

konsultacjach społecznych realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń" .  
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5.2. "tworzenie warunków współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi służących wzrostowi 

profesjonalizacji organizacji m.in. poprzez powierzanie coraz większej liczby zadań organizacjom i 

wspieranie działań oddolnych oraz upowszechnianie wolontariatu, służące dążeniu do modelu  

‘profesjonalne, ale spontaniczne NGO’”. 

 

5.3. "Stałe podnoszenie wielkości kwoty środków na działalność organizacji pozarządowych".  

 

Ad. 5. Uwzględniono. Gmina Miasta Toruń stwarza możliwość wypowiedzenia się oraz 

współdecydowania organizacji pozarządowych w istotnych sprawach dotyczących ich działalności, 

m.in. poprzez:  

 

a. Projekt Wieloletniego oraz Rocznego Programu Współpracy GMT z NGO został poddany 

konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi  

 

b. W projekcie Rocznego Programu Współpracy została zwiększona liczba przedstawicieli organizacji 

pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego  

 

c. W pracach Komisji oceniających wnioski konkursowe musi uczestniczyć przedstawiciel ngo.  

 

d. Dla organizacji organizowane są oddzielne spotkania konsultacyjne dotyczące dokumentów 

strategicznych GMT.  

 

e. Portal internetowy orbiToruń.pl stworzony i prowadzony przez organizacje pozarządową otrzymał 

nową odsłonę. Skierowany został do organizacji pozarządowych, przejął funkcje miejskiej strony 

internetowej poświęconej organizacjom www.torun.pl/ngo  

 

f. Wśród organizacji pozarządowych przeprowadzone zostały badania i opracowano wnioski 

dotyczące  polityki lokalowej dla ngo.  

 

g. Stworzono możliwość aby organizacje pozarządowe mogły zdecydować jakie ważne i istotne dla 

nich tematy omówione zostaną na IX Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych.  

 

6. Dodanie do Projektu Programu zadań Rady Działalności Pożytku Publicznego:  

-  realizacji działań służących promowaniu rzetelnego wizerunku sektora pozarządowego, współpracy 

organizacji pozarządowych z Gminą Miasta Toruń oraz aktywnych postaw obywatelskich  

- zbierania opinii i rekomendacji dotyczących współpracy od organizacji pozarządowych Gminy 

Miasta Toruń  

- opiniowanie kandydatur na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, jak też opiniowanie kandydatur do wspólnych zespołów doradczo-

konsultacyjnych powoływanych przez Prezydenta Miasta Torunia  

 

 

Ad. 6. Odrzucono. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jasno określa zadania 

Rady Działalności Pożytku Publicznego (rola doradcza). 
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II. Najważniejsze uwagi Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych  do Programu 

Współpracy Gminy Miasta Toruń z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013. 

 

 

1. Podobnie jak w uwagach do Programu Wieloletniego jedną z głównych propozycji było 

uwzględnienie  celów szczegółowych o cele wynikające z rekomendacji XIII Forum Organizacji 

Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

Ad.1. Stanowisko Federacji zostało uwzględnione w Programie Rocznym. 

 

2. Jednym z celów szczegółowym proponowanym przez Federacje było „Stałe podnoszenie wielkości 

kwoty środków na działalność organizacji pozarządowych". 

 

Ad. 2. Cel odrzucono argumentując, że środki finansowe przyznawane są na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe, nie na działalność organizacji. 

 

3. Kolejnym ważnym postulatem było powierzenie realizacji Toruńskiego Forum Organizacji 

Pozarządowych i realizacja Forum we współpracy wyłonionego oferenta (lub oferentów) z 

właściwymi jednostkami Gminy Miasta Toruń. 

 

Ad.3 Postulat został uwzględniony przez grupę reprezentatywną, Prezydent  Miasta Torunia może 

zlecać realizację Forum organizacjom pozarządowym. 

 

4. Niezmiernie ważną uwagą była propozycja wprowadzenia dofinansowania wkładów własnych dla 

NGO do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskie i innych środków zewnętrznych o 

podobnych charakterze na realizację zadań własnych Gminy Miasta Toruń. Zmiana ma stymulować 

organizacje pozarządowe do aktywności w ramach aplikowania po środki zewnętrzne i wynika z 

diagnozy, z której wynika trudność w pozyskiwaniu wkładu własnego przez NGO 

 

Ad. 4 . W odpowiedzi Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego odniósł się argumentując, że 

w dotychczasowych ogłoszonych konkursach wsparcie mogły otrzymać organizacje, które są w trakcie 

ubiegania się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych o podobnym 

charakterze (środki zagraniczne), tj. złożyły wniosek aplikacyjny lub już uzyskały dotację. Zmiana 

nazwy zadania został wprowadzona celem doprecyzowania w nazwie konkursu jego zakresu 

merytorycznego, nie zaś modyfikacji kwalifikujących się źródeł finansowania. 

 

5. W programie brakuje konkretnych, mierzalnych wskaźników. Program wymaga analizy spójności 

jego elementów pod kątem zgodności celów szczegółowych z planowanymi wskaźnikami. Program 

nie zawiera również diagnozy. Trudno w tej sytuacji zaakceptować prawidłowość celów 

szczegółowych Programu. Program nie zawiera ponadto danych i wskaźników bazowych, które 

obrazowałby aktualną sytuację w obszarach problemowych. 

Program nie zawiera planowanej do osiągnięcia i monitorowania wartości wskaźników-rodzi to 

obawę, że każda osiągnięta wartość będzie właściwa. 
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Dane liczbowe wskazane w uzasadnieniu/analizie powinny pozwalać na sformułowanie tzw. danych 

bazowych w odniesieniu, do których będą mierzone rezultaty Programu rocznego (np. zwiększająca 

się liczba organizacji pozarządowych realizująca zadania publiczne). 

 

Ad. 5. Zaskakującym okazało się wyjaśnienie grupy reprezentatywnej nawiązującej do subiektywności 

diagnozy na poziomie relacji  NGO i UMT: “Grupa reprezentatywna tworząca projekt programu 

współpracy składała się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników wydziałów 

merytorycznych współpracujących z organizacjami oraz przedstawicieli Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Torunia. Osoby pracujące nad projektem programu opierały się na badaniach i 

doświadczeniach z własnej dotychczasowej działalności w lub z III sektorem. Grupa rekomenduje 

przeprowadzenie badań przed przystąpieniem do badań nad projektem programu na kolejne lata 

współpracy.” Postulat przeprowadzenia badań w kolejnych latach oraz stworzenia rzetelnej diagnozy 

wydaje się dużym sukcesem Federacji.  
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III. Rezultaty działań i rekomendacja  

 

Dzięki pracy ekspertów Kujawsko Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych grupa 

reprezentatywna wprowadziła m.in. następujące zmiany proponowane przez Federację w ramach 

konsultacji społecznych: 

1. Rekomendację przeprowadzenia badań dotyczących sektora i jego kondycji w aspekcie współpracy 

z Gminą Miasta Toruń w celu stworzenia diagnozy do programów współpracy na lata przyszłe. 

2. Doprecyzowanie zasady współpracy w programie wieloletnim. 

3. Uwzględnienie w programach rekomendacji XIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.  

 

4. Uwzględniono postulat możliwości zlecania Miejskiego Forum NGO organizacji pozarządowej. 

 

Doświadczenia z działań konsultacyjnych Programów Współpracy GMT z NGO w przyszłości powodują:  

A. Konieczność monitorowania programów współpracy tworzonych w następnych 

latach. 

 

B. Konieczność szczególnego monitorowania zmian związanych z tworzeniem  

diagnozy do programów.  

 

C. Konieczność zaangażowania się Federacji w promocję konsultacji społecznych – 

jako ważnego narzędzia wpływu na kluczowe programy i dokumenty strategiczne. 
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Załączniki do raportu:  

1 

Projekt Wieloletniego Programu Współpracy Gminy 

Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na lata 

2013-2017 

1 

2 
Projekt Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z 

organizacjami pozarządowymi w 2013 r. 
1 

3 

Stanowisko Federacji dot. Projektu Wieloletniego 

programu współpracy Gminy Miasta Toruń z 

organizacjami pozarządowymi z 07 września 2012 

roku 

1 

4 

Stanowisko Federacji dot. Projektu Programu 
współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami 

pozarządowymi na 2013 rok  z 07 września 2012 
roku 

1 

5 
Raport z konsultacji Wydziału Komunikacji 

Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
1 

6 
Formularz do zgłaszania uwag do Wieloletniego 
Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z 

organizacjami pozarządowymi 

1 

7 

 
Formularz zgłaszania uwag do Programu  

Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami 

pozarządowymi w 2013 r. 

1 

 

8 

 

Dokument po konsultacjach (uchwalony) - Wieloletni 
Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z 

organizacjami pozarządowymi 

1 

9 
Dokument po konsultacjach (przyjęty) - Projekt 
Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z 

organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 

1 

 


