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FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 
do dokumentu 

projekt Strategii rozwoju województwa do roku 2020 
 

1. Informacja o zgłaszającym: 

Imię i nazwisko Jan M. Grabowski 

Instytucja (jeśli dotyczy) Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych  

Adres do korespondencji/ email ul. Mostowa 27, 87-100 Toruń, e-mail: federacja@federacja.torun.pl 

Telefon/ fax tel./fax.:  56 652 23 56, 

 
Proszę zaznaczyć odpowiednie krzyżykiem: 

 Środowisko naukowe (szkoła wyższa, jednostka naukowa, badawcza) 

 Przedsiębiorca, organizacja przedsiębiorców, pracodawców 

 Organizacja pozarządowa   

 Samorząd powiatowy lub gminny, lub jego jednostka organizacyjna 

 Jednostka administracji rządowej 

 Jednostka organizacyjna samorządu województwa 

 Inne, jakie:       
 
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu. Konieczne jest wypełnienie punktu 1. 
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Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategia@kujawsko-pomorskie.pl 
W tytule maila prosimy wpisać „Konsultacje Społeczne – Projekt Strategii” 
Formularz można także przesłać listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Planowania 
Regionalnego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

mailto:strategia@kujawsko-pomorskie.pl
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2. Zgłaszane uwagi, wnioski i sugestie do projektu Strategii rozwoju województwa do roku 2020 
 

Lp. 
Część dokumentu do 
którego odnosi się uwaga 
(rozdział/strona/punkt) 

Komentowany/a fragment /treść Propozycja zmiany Uzasadnienie 

1 Wstęp (str. 4);  

Propozycja wskazania: czemu 
strategia służy, jak powstała, 
jaka jest misja rozwoju i jak 
ważne jest współdziałanie 
zarówno osób, jak i podmiotów 
aby osiągać jej założenia. 
 
W części poświęconej 
komunikacji międzyludzkiej 
warto akcentować znaczenie 
współpracy bazującej na 
zaufaniu, ale też konieczność 
częściowej rezygnacji z 

Wstęp został sformułowany bardzo 
ogólnikowo, a w niektórych miejscach 
brzmi mentorsko. Należy zaakcentować 
znaczenie strategii tak, by każdy z 
obywateli regionu miał świadomość 
wpływu na jej realizację. 
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przyzwyczajeń i uprawnień 
poszczególnych podmiotów dla 
dobra tej współpracy i osiągania 
wspólnego sukcesu. 

2 
Str. 19, ostatni akapit, 
ostatnie zdanie; 

"Innym aspektem małego 
zaangażowania jest stan rozwoju 
fundacji i organizacji pożytku 
publicznego – liczba tego rodzaju 
podmiotów non-profit sięga 
zaledwie 2/3 tej, która byłaby 
adekwatna do liczby 
mieszkańców regionu." 

Propozycja dopisania: 
„Obserwuje się stopniowe 
wypalenie liderów organizacji 
społecznych, likwidowanie 
stowarzyszeń i fundacji, jak też 
społeczny problem spłycenia 
filantropii.” 

Twierdzenia uzasadniają dane badań 
kapitału społecznego w kraju oraz 
badania III sektora. To kolejne elementy, 
które potwierdzają rozpad więzi 
społecznych, brak komunikacji między 
ludźmi, niskie aspiracje, małą aktywność 
i inne zjawiska społeczne, o których 
mowa zarówno w uzasadnieniu 
priorytetu "Nowoczesne 
społeczeństwo", jak i w innych częściach 
dokumentu. 

3 Str.20, III akapit; 

"Statystycznie możliwa jest 
analiza tylko części aspektów 
rozwoju społecznego – ale nawet 
wybrane wskaźniki dowodzą, że 
niezbędna jest zarówno zmiana 
mentalności społeczeństwa 
(wyrobienie właściwych postaw) 

Propozycja przeformułowania na: 
"...zmiana mentalności 
społeczeństwa, rozumianego jako 
obywatele, ale także podmioty, 
tj. jednostki publiczne, 
przedsiębiorcy i organizacje 
pozarządowe i wyrobienie 

Kwestie omówione w priorytecie nie 
wymagają tylko zmiany postaw u 
obywateli, ale faktycznego zrzucenia 
swoistego gorsetu obecnych rozwiązań i 
przyzwyczajeń, np. konieczna jest 
gotowość jednostek publicznych do 
przekazywania większej liczby zadań 
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jak i rozwój infrastruktury 
służącej rozwojowi społecznemu 
(przede wszystkim umożliwiający 
realizację zadań edukacyjnych, 
rozbudzanie aktywności oraz 
ochronę zdrowia na właściwym 
poziomie)." 

właściwych postaw, w tym 
otwartość na zmianę 
przyzwyczajeń w działaniach i 
sposobach funkcjonowania 
podmiotów..." 

obywatelom i ich zorganizowanym 
grupom; konieczne jest angażowanie się 
przedsiębiorstw w realizację działań 
innowacyjnych, czyli rozwiązań o 
nieprzewidywalnych wynikach, ale 
ważnych i pionierskich; konieczna jest 
gotowość organizacji pozarządowych do 
podejmowania kolejnych 
odpowiedzialnych zadań etc. 

4 Str. 26, I akapit; 

"Całość ustaleń strategii rozwoju 
województwa opiera się na 
fundamentalnym założeniu, że to 
mieszkańcy są największym 
walorem i bogactwem 
województwa, a przyszłość 
województwa zależna będzie od 
ich zaangażowania w 
stymulowanie jego rozwoju. 
Niezwykle duża odpowiedzialność 
w realizacji tych zamierzeń 
spoczywać będzie na sektorze 
usług publicznych, zwłaszcza 

Propozycja przeredagowania 
fragmentu w kierunku 
akcentowania roli partnerów 
społecznych (organizacji 
pozarządowych) w 
stymulowaniu i budowaniu 
aktywnego społeczeństwa i 
sprawnych usług, gdzie 
organizacje pozarządowe 
traktowane są jako faktyczny 
realizator powierzonych mu 
zadań publicznych, a nie 
wyłącznie "współprowadzący", a 

W projekcie Strategii pojawiają się 
konkretne rozwiązania odnoszące się do 
instytucji kultury prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, do 
zmiany zakresu świadczonych przez te 
instytucje działań itd. W aktywizowaniu 
lokalnej społeczności nie chodzi jednak o 
zmianę zakresu funkcjonowania 
instytucji publicznych poprzez dopisanie 
im kolejnych działań, ale faktyczną 
zmianę gwarantuje dopiero oddanie 
tych instytucji obywatelom (w drodze 
porozumień etc.) i z ich aktywnym 
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lokalnych instytucjach kultury, 
które poprzez zmianę profilu 
działalności, staną się 
placówkami rozwoju społecznego 
i katalizować będą pozytywne 
zmiany, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich i w małych miastach. 
(...) Zakłada się, że sektor 
pozarządowy będzie bardzo 
istotnym podmiotem w realizacji 
ustaleń strategii (zwłaszcza w 
niektórych sferach działań) – na 
jego zaangażowaniu opierają się 
fundamenty polityki terytorialnej 
województwa dla szczebla 
lokalnego. Brak aktywności i 
zaangażowania będzie stanowił 
istotną przeszkodę w powodzeniu 
tego zamierzenia. Zakłada się 
więc bardzo duże zaangażowanie 
sektora organizacji 
pozarządowych w realizację 

jednocześnie publiczne jednostki 
(jak instytucje kultury) są 
przekazywane do prowadzenia 
lokalnej społeczności, w tym 
oczywiście organizacjom 
pozarządowym. 
 
Nie można też w strategii 
ograniczać działalności na rzecz 
społeczności lokalnych do 
uwarunkowań założeń RKSL, a 
zwłaszcza jego sfery 
wykonawczej ograniczonej 
wyłącznie do lokalnych grup 
działania. 
 
W tej części strategii warto 
przewidzieć kierunki działań 
odnoszące się do: 
 
1* budowania niepublicznego 
wsparcia poradnictwa 

udziałem poszukiwanie rozwiązań, 
potrzeb, pomysłów. 
 
Trzeba podkreślić, że ustalenie na 
poziomie regionalnym, systemowej 
zmiany funkcjonowania instytucji kultury 
w centra aktywności społecznej to 
wyłącznie zabieg instytucjonalny, a nie 
odpowiedź na potrzeby mieszkańców. 
Jednocześnie kolejne zawłaszczanie 
zadań przez jednostki publiczne (poprzez 
choćby realizację edukacji obywatelskiej, 
prowadzenie form opiekuńczych itd.) 
osłabiać będzie sektor pozarządowy 
(znowu dysponentem zaplecza i środków 
będą podmioty publiczne), a także 
ograniczać powstawanie raczkujących 
dopiero podmiotów ekonomii społecznej 
PES ("orliki kultury" staną się 
konkurencją dla PES świadczących usługi 
opiekuńcze, prowadzących przedszkola 
itd.). 
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przedsięwzięć rozwojowych 
(zarówno w sferze stymulowania 
rozwoju społecznego, jak i w 
sferze „współprowadzenia” części 
zadań publicznych, ale także 
szerokiej koordynacji niektórych 
aspektów funkcjonowania 
społeczności lokalnych ) oraz 
działania na rzecz wzmocnienia 
potencjału sektora NGO dla 
realizacji zadań z zakresu rozwoju 
lokalnego." 

obywatelskiego; 
 
2* tworzenia i wspierania 
instytucji infrastrukturalnych III 
sektora, które będą stymulowały 
rozwój aktywnego obywatelstwa; 
 
3* promowanie filantropii jako 
niezinstytucjonalizowanej formy 
pomocy; 
 
4* promowania otwartości w 
sektorze publicznym i w 
lokalnych społecznościach do 
ruchów społecznych i 
spontanicznych form 
samoorganizacji; 
 
5* promowanie i rozwijanie 
własnych zasobów w lokalnych 
społecznościach (takim zasobem 
są organizacje pozarządowe), a 

 
Elementem strategii nie mogą być 
KOLEJNE DZIAŁANIA, KTÓRE WSKAZUJĄ 
JAK SAMORZĄD (WOJEWODZKI, 
LOKALNE) KONKUROWAĆ BĘDZIE Z 
WŁASNYMI OBYWATELAMI. 
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nie wspieranie o nowe zadania 
struktur, które z różnych 
względów nie sprawdziły się z 
mniejszą liczbą zadań. 
 

5 
Str. 20, przedsięwzięcia o 
znaczeniu kluczowym; 

 

 
Wśród wskazanych przedsięwzięć 
nie ma żadnego odnoszącego się 
do aktywności, rozwoju itp. 
sektora pozarządowego. A takich 
zadań może być wiele choćby jak 
proponowane wyżej: 
 
1* budowanie niepublicznej sieci 
wsparcia poradnictwa 
obywatelskiego; 
 
2* tworzenia i wspierania 
instytucji infrastrukturalnych III 
sektora, które będą stymulowały 
rozwój aktywnego obywatelstwa; 
 

Jw. 
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3* promowanie filantropii jako 
niezinstytucjonalizowanej formy 
pomocy; 
 
Jednocześnie, jeżeli ww. 
przedsięwzięć o znaczeniu 
kluczowym tu brakuje (mimo, że 
w projekcie strategii znajduje się 
diagnoza i wskazanie problemów 
i deficytów w sektorze 
obywatelskim) konieczne jest 
wypracowanie ww. 
przedsięwzięć kluczowym dla 
tego cel strategicznego z 
udziałem sektora 
pozarządowego. 
 

6 Str. 45, ostatni akapit; 

"Istotną rolę w ramach 
współpracy z administracją 
publiczną odgrywają organizacje 
pozarządowe. Takie 
współdziałanie służy budowie 

Propozycja dopisania w tej części 
elementu odnoszącego się do 
konieczności unikania 
konkurencji między samorządem 
a organizacjami pozarządowymi 

Doświadczenia we współpracy 
samorząd-organizacje pozarządowe 
wskazują, że samorząd konkuruje z 
organizacjami w dostarczaniu dóbr 
publicznych (w realizacji zadań 
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społeczeństwa obywatelskiego 
na rzecz rozwoju społeczno-
gospodarczego w regionie..." 

w kontekście zadań publicznych, 
jak też wywołanie rzeczowej 
dyskusji nad podziałem pracy 
(zadań) między samorządem a 
organizacjami pozarządowymi. 

publicznych), które z powodzeniem 
mogliby dostarczać/realizować 
obywatele. W tej konkurencji samorząd 
jest zawsze zwycięzcą. Konieczne jest 
jednak - na co wskazują choćby 
problemy omówione w strategii - 
odchodzenie od tego podejścia i 
"oddawanie ludziom" ich obszarów 
aktywności. 
 
 
Jednocześnie wyzwaniem na najbliższe 
lata jest przeprowadzenie rzeczowej 
dyskusji na temat jak podzielić pracę 
(zadania) między oba sektory. Wynik tej 
dyskusji może stać się faktyczną 
dźwignią dla rozwoju aktywności 
społecznej. 

7 
Str. 45/46, fragment o 
współpracy JST z NGO; 

 

Warto wskazać w opisie również 
dwie istotne role organizacji 
pozarządowych w 
społeczeństwie obywatelskim: 

 
Organizacje pozarządowe działają nie 
tylko w obszarze sportu i szeroko 
rozumianej pomocy społecznej, ale 
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rolę rzecznika lokalnych 
społeczności (ew. rzecznika 
konkretnych grup społecznych) 
oraz strażnika poprawności i 
efektywności funkcjonowania 
administracji publicznej. 

stanowią przede wszystkim główny 
czynnik rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, rozwijają i promują 
współpracę międzysektorową 
wzmacniając przy tym poczucie 
tożsamości środowiska organizacji 
pozarządowych. 
 
 

8 Str. 47, Kierunki działań;  

Propozycja dopisania kierunku: 
"Rozwój współpracy jednostek 
samorządu terytorialnego i 
organizacji pozarządowych 
skierowany m.in. na 
przejmowanie przez obywateli i 
organizacje pozarządowe zadań 
publicznych" 

Jak uzasadnienie w poz. 6 

9 
Komentarz końcowy dot. 
współpracy 
międzynarodowej  

Całość dokumentu 

W Strategii nie zostaje właściwie 
ujęty wymiar międzynarodowy. 
Nie chodzi jednak o działania 
mające na celu np. nawiązanie 
stosunków z regionami 

Podejście do współpracy 
międzynarodowej jako do narzędzia 
pomocnego w rozwiązywaniu 
problemów województwa, stanowi 
jeden z wniosków płynących z ostatniej 
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partnerskimi czy wzmocnienie 
dostępności transportowej w 
relacjach międzyregionalnych i 
międzynarodowych. Kluczowym 
jest podejście do współpracy 
międzynarodowej jako do 
narzędzia pomocnego w 
rozwiązywaniu problemów 
województwa. 
 
Strategia województwa nie 
bierze pod uwagę tych wymiarów 
współpracy międzynarodowej, 
które zostały wskazane przez 
MSZ jako sztuczne, odgórnie 
narzucone zapisy, być może 
warto je traktować jako 
wskazówki. I tak np. współpraca 
z Polonią nie musi ograniczać się 
do, skądinąd cennych, działań 
pomocowych skierowanych do 
Polaków na Wschodzie, ale 

debaty RODM w Toruniu. 
„Umiędzynarodawianie” 
podejmowanych działań, nadawanie im 
wymiaru międzynarodowego, jest 
skuteczną strategią, która pozwala 
traktować kontakty z partnerami 
zagranicznymi jako cenne źródło wiedzy, 
wymiany doświadczeń i przepływu tzw. 
know-how.  
 
Warto szukać takich form działań 
ponadnarodowych, które pomogą w 
rozwiązaniu konkretnych wyzwań. 
Dobrym przykładem jest dofinasowany 
przez MSZ a realizowany przez 
województwo projekt dotyczący 
doświadczeń partnerów zagranicznych w 
eksploatacji gazu łupkowego. Dziwi, że 
zastosowana w nim strategia współpracy 
międzynarodowej, wykorzystująca 
kontakty międzynarodowe, nie znalazła 
większego oddźwięku w Strategii. 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                                            

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  
Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Planowania Strategicznego,  
Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń, tel.: 56 62 18 528 
www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia 

 

może także mieć na celu 
wykorzystanie potencjału 
gospodarczego nowej emigracji. 
 
Kierunek wschodni, zwłaszcza w 
kontekście Gruzji, Mołdawii czy 
Ukrainy, może mieć realne 
przełożenie biznesowe, możliwe 
choćby dzięki zmianom 
zainicjowanym w tych krajach 
przez Partnerstwo Wschodnie. 
 
Współpraca międzynarodowa, 
symbolem stagnacji której stają 
się bezpłodne partnerstwa miast 
i gmin, wymaga nowego, 
nowoczesnego podejścia, a tego 
w Strategii nie widać. 

 
Promocja województwa poza granicami 
kraju będzie skuteczniejsza, jeśli do 
regionu przyznawać się będą 
pochodzące stąd tysiące osób 
pracujących na Zachodzie Europy. 
 
Współpraca w kierunku wschodnim: 
wbrew pozorom, doświadczenia w 
budowaniu metropolii łatwiej wymieniać 
z Praga czy Budapesztem, niż z Paryżem 
czy Londynem. 
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3. Propozycja Misji Województwa: 
  
Prosimy o zaznaczenie, która z poniższych propozycji Misji Województwa jest Pani/a zdaniem najwłaściwsza. 
 
Proszę zaznaczyć odpowiednie krzyżykiem: 
 

 Kujawsko-pomorskie regionem kreatywnych, dobrze wykształconych, otwartych na współpracę i innowacje mieszkańców  

 

 Kujawsko-pomorskie regionem dynamicznego rozwoju, przyjaznym dla mieszkańców, atrakcyjnym dla gości 

 

 Kujawsko-pomorskie – nowoczesność, aktywność, współpraca 

 

 Inne, jakie:       

 
 
Misja* jest precyzyjnym wyrażeniem dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji w zakresie rozwoju regionu, sformułowanym na użytek strategii. Powinna: wyznaczać kierunek i 
dotyczyć przyszłości, wyrażać marzenia i wyzwania, służyć kształtowaniu wizerunku a proces jej realizacji powinien być wiarygodny.  
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*Powyższa definicja misji została opracowana na podstawie definicji misji Krzysztofa Obłoja w Strategii organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2001 

 
 
 


