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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:  11.2012-11.2013 

 

 
Streszczenie raportu 

 

Raport opisuje działania i (tak!) sukcesy Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w 

procesie powstawania „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku”. 

Opisane w raporcie zdarzenia to zabiegi Federacji o uwzględnienie organizacji pozarządowych w 

tworzeniu Strategii, dalej wypracowanie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu metody 

promocji postulatów NGO oraz udział i skuteczność Federacji w konsultacjach korespondencyjnych 

(przyjęcie tych uwag przez organizatora konsultacji). 

Raport jest kolejnym przykładem działań Federacji, które wymagały „mocnego głosu”, aby zdanie 

organizacji było słyszalne, a postulaty przyjęte, jak i pokazuje jak skuteczne i efektywne jest 

zaangażowanie organizacji pozarządowych w planowanie polityk i działań administracji publicznej. 

Raport analizuje uwagi Federacji do Strategii i wskazuje, które z tych postulatów zostały przyjęte i co 

ich przyjęcie może oznaczać dla działań NGO w przyszłości.  

Raport jest także ciekawym przykładem na wykorzystanie wsparcia prawnego w działaniach 

monitoringowych i strażniczych. 
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Problemy badawcze i cele działań strażniczych 

Punkt wyjścia do podjęcia działań monitoringowych związanych z przygotowywaną w województwie 

kujawsko-pomorskim strategią rozwoju był najprostszy z możliwych – w województwie zbierane były 

założenia i pomysły do powstającej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ale nikt 

nie zadbał o wysłuchanie głosu i propozycji organizacji pozarządowych. Czy zrobił to umyślnie, czy 

przez niedopatrzenie? Bez znaczenia! Istotniejsze jest, że organizacje nie miały możliwości 

wypowiedzenia się a dalej wpływania na kształtowanie programu rozwoju regionu, w którym pracują i 

który współtworzą. Ale czy strategia rozwoju dotyczy bezpośrednio organizacji? Dotyczy, bowiem to w 

strategii wpisane są kierunki działań województwa, obszary wymagające wsparcia i plany rozwoju. 

Organizacje zajmujące się wieloma sferami życia społecznego muszą znać te plany i traktować je jako 

zgodne z ich działaniami.  

 

Jakie były główne kierunki zaangażowania Federacji na rzecz udziału w tworzeniu Strategii 

Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego? 

 

i. Doprowadzenie do wysłuchania i uwzględnienia w Strategii głosu organizacji 

pozarządowych  

 

ii. Aktywne zaangażowanie w przygotowanie Strategii w ramach dostępnych form i 

środków 

 

iii. Upowszechnianie wśród organizacji pozarządowych województwa informacji o 

przygotowywanej Strategii oraz o roli organizacji w tym procesie  

 

iv. Zgłoszenie przez Federację i przyjęcie przez Zarząd Województwa konkretnych 

postulatów do przygotowywanej Strategii 
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Wnioski z konsultacji prawnych 

W odniesieniu do przedmiotu interwencji (działań Biura Monitoringu Federacji) wykorzystano 

konsultacje prawne w aspekcie poprawności prowadzenia procesu konsultacji społecznych Strategii, a 

dokładniej faktu opublikowania zgłoszonych do projektu Strategii uwag i propozycji bez podania nazw 

podmiotów uwagi te zgłaszających (zestawienie uwag z konsultacji znajduje się w załączniku do 

raportu). Federacja skierowała pytanie do kancelarii prawnej o ocenę prawną praktyki postępowania 

organizatora konsultacji społecznych (Urzędu Marszałkowskiego), który publikując zestawienie uwag, 

które wpłynęły do konsultowanego dokumentu utajnił dane autorów tych uwag (nazwy instytucji i 

podmiotów, imiona i nazwiska osób fizycznych) oraz o określenie ewentualnego zakresu danych 

podmiotów biorących udział w konsultacjach możliwych do udostępnienia w dokumentach 

publikowanych w toku prowadzenia konsultacji społecznych. Pytanie to wynikało m.in. z przekonania, 

że uczestnicy procesu konsultacji oraz wszyscy zainteresowani powinni mieć prawo do 

poznania informacji, kto jest autorem konkretnej propozycji do publicznego dokumentu, 

jak i z troski o (nieumyślne) spowodowanie przez urząd domysłów o możliwości lobbingu 

w trakcie konsultacji. 

W odpowiedzi na pytanie uzyskano opinię prawną, której wniosek brzmi: „W ocenie sporządzającego 

opinię sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych publikowane zgodnie z  art. 6 ust. 

4 ustawy z 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2006 Nr 227, poz.1658 

ze zm.) powinno zawierać oznaczenie podmiotu zgłaszającego poszczególne uwagi w toku 

konsultacji społecznych za czym przemawia wykładania językowo-logiczna, systemowa i 

funkcjonalna przywołanego przepisu. Prezentowana interpretacja zapewnia zgodność 

wykładni z intencją ustawodawcy, rozwiązaniami stosowanymi w systemie prawnym, a 

jej stosowanie jest gwarancją jawności procedury, transparentności postępowania 

organów administracji oraz podmiotowości partnerów społecznych.” 

W oparciu o powyższą opinię, zarząd Federacji wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o odtajnienie 

danych autorów uwag do projektu Strategii. Przed zamknięciem niniejszego raportu, odpowiedź z 

urzędu jeszcze nie nadeszła. 

Pełny tekst opinii prawnej w przedmiotowej sprawie jest załącznikiem do niniejszego raportu. 

 

 

I. Działania strażnicze  

Działania, które zostały zrealizowane przez Federację w zakresie umożliwienia organizacjom 

pozarządowym we współtworzeniu Strategii Rozwoju… podobne są do zabiegów Federacji o 

uwzględnienie głosu organizacji pozarządowych w planowaniu wydatkowania środków unijnych w 

latach 2014-2020 (więcej na ten temat można przeczytać w raporcie „Korzystasz ze środków unijnych? 

Pomóż je planować!”). Ogólnie działania Federacji dot. włączenia organizacji w proces tworzenia 

Strategii można zlokalizować na dwóch płaszczyznach aktywności: 

 

I. RZECZNICTWO, czyli dążenie i doprowadzenie do wysłuchania i przyjęcia głosu organizacji 

pozarządowych w planowaniu Strategii (zebranie postulatów organizacji do Strategii) 

 

II. UCZESTNICTWO, czyli aktywność w konsultacjach społecznych projektu Strategii i dbanie o 

uwzględnienie uwag i propozycji zgłaszanych przez organizacje 
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W praktyce były to trzy istotne kroki: 1. Nagłośnienie problemu poprzez publikację listu otwartego, 2.  

Publiczna prezentacja propozycji Federacji do Strategii; 3. Udział w dalszych etapach i konsultacjach 

przygotowywania Strategii. 

 

 

1. Nagłośnienie problemu - publikacja listu otwartego  

 

Od listopada 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizował serię 

spotkań konsultacyjnych poświęconych zbieraniu założeń i pomysłów do tworzonej aktualizacji 

„Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku”. Spotkania te zaplanowane w 

każdym powiecie województwa i pierwsze zorganizowano w Toruniu dla miasta i powiatu toruńskiego, 

przy czym adresując te spotkania przede wszystkim do przedstawicieli samorządów i instytucji 

publicznych. Spotkanie, mimo dużego rozmachu organizacyjnego, nie służyło nawiązaniu dyskusji. 

Jednocześnie niejasna pozostała rola i efektywność zespołów tematycznych, które w miesiącach 

poprzedzających spotkania, przygotowywały propozycje do Strategii w różnych obszarach 

problemowych. Skład tych zespołów zdominowany był przez przedstawicieli jednostek publicznych z 

niewielką reprezentacją biznesu oraz szkół wyższych. Przedstawicieli organizacji pozarządowych nie 

było w składzie ww. zespołów. 

Dlatego też kilka dni po ww. spotkaniu w Toruniu ws. Strategii, członkowie Zarządu Federacji napisali 

do Marszałka Województwa: 

 

 

„Szanowny Panie Marszałku, 

 

w związku z trwającym procesem konsultacji przygotowywanej „Strategii rozwoju 

województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” zwracamy się do Pana Marszałka z 

wnioskiem o uwzględnienie w pracach zespołów tematycznych opracowujących 

ww. Strategię przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych, jak też z apelem o zorganizowanie spotkań konsultacyjnych 

poświęconych przygotowaniu Strategii, a skierowanych wyłącznie do 

organizacji pozarządowych.  

Zwracamy uwagę, że w pracach zespołów tematycznych nie uwzględniono jak dotąd 

przedstawicieli III sektora mimo szerokiej reprezentacji innych gremiów – administracji 

publicznej, pracodawców czy uczelni wyższych. Marginalizowanie roli organizacji 

społecznych wydaje się niezgodne z zasadą pomocniczości, jak i z zasadami 

funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a bez wątpienia wpłynie na kształt 

przygotowywanego dokumentu. 

Z założeń i kierunków Strategii, prezentowanych podczas pierwszego ze spotkań 

konsultacyjnych (w Toruniu, 6 listopada br.) wynika, że kwestie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego są w nim praktycznie niewidoczne (dotyczy to również zaprezentowanej 

diagnozy, która nie wskazuje aktywności obywatelskiej, a dodatkowo bazuje na 

stosunkowo odległych danych z 2010 roku). Dodatkowo forma informowania i 

prezentowania założeń Strategii podczas ww. spotkania jest bardzo chaotyczna i 

utrudniająca uczestnikom faktyczne zaznajomienie z projektem dokumentu. Dlatego też 

uważamy za bardzo ważne, zarówno uwzględnienie udziału przedstawicieli sektora 

pozarządowego w pracach poszczególnych zespołów tematycznych, jak i zorganizowanie 

spotkań poświęconych Strategii dedykowanych organizacjom i uwzględnienie ich w 
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harmonogramie konsultacyjnym. Ze swojej strony deklarujemy pomoc w zorganizowaniu 

spotkań dla organizacji pozarządowych.  

Bardzo prosimy o informację nt. kalendarza konsultowania projektu Strategii z kujawsko-

pomorskimi organizacjami pozarządowymi, jak i Państwa decyzji w zakresie rozszerzenia 

składu zespołów tematycznych o przedstawicieli III sektora.” 

 

Odpowiedzią na list było zaproszenie na spotkanie dot. przygotowywania Strategii od zastępcy 

dyrektora Departamentu Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie spotkania 

ustalono, że niezbędne jest włączenie organizacji pozarządowych w proces przygotowywania Strategii, 

ale nie w najprostszy sposób, tzn. przez zaprezentowanie tego, co wypracowali inni, ale zgoła 

odwrotny – stworzenie możliwości zaprezentowania postulatów organizacji na oficjalnym, otwartym 

spotkaniu a dalej dyskusja w odniesieniu do tych postulatów. Spotkanie zaplanowano na 15 stycznia 

2013 roku, a jego promocją zajęła się także Federacja (więcej na stronie internetowej Federacji >>>).  

 

 

 

2. Publiczna prezentacja propozycji Federacji do Strategii 

Szukanie innowacyjnych rozwiązań wspólnie z III sektorem, partycypacja w politykach publicznych, 

przekazywanie zadań publicznych organizacjom oraz wspieranie aktywności lokalnej to kilka z 
postulatów Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zostały 

zaprezentowane podczas wojewódzkiego spotkania dla organizacji pozarządowych, zorganizowanego 
przez Departament Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z Federacją. 

 

 

Jakie postulaty zgłosiła Federacja? 

1. Zwiększenie roli organizacji pozarządowych jako partnerów w realizacji 
polityk publicznych 

 
Organizacje muszą stać się faktycznym partnerem dla samorządu regionu, tzn. powinny 

nie tylko uczestniczyć w realizacji zadań przy wsparciu dotacji samorządowych, ale także 

być aktywnie włączane w planowanie działań w regionie oraz w ich ocenę i ewaluację. 
Nie dotyczy to tylko Strategii, ale także różnych polityk publicznych – edukacji, pomocy 

społecznej i innych. Co więcej, warto, aby w ewaluacji działań samorządu, w tym w 
badaniu stopnia osiągnięcia celów Strategii Województwa wykorzystać doświadczenia 

organizacji strażniczych. 

http://federacja-ngo.pl/miejsce-iii-sektora-w-strategii-wojewodztwa,150,l1.html
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2. Zastosowanie partycypacyjnych modeli tworzenia i realizacji polityk 

publicznych 
 

Warto, aby organizacje partycypowały w politykach publicznych, tzn. aby uczestniczyły 
również w podejmowaniu decyzji w obrębie polityk publicznych. Takie podejście 

(wzajemne wspieranie się władzy publicznej oraz organizacji i obywateli) jest z 

powodzeniem coraz szerzej stosowane w krajach Europy Zachodniej. Teraz jest więc 
najlepsza okazja, aby zacząć wypracowywać modele partycypacji obywatelskiej. 

 
3. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego przygotowanego do 

uczestnictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym 
 

Aby organizacje i obywatele mogli włączać się jako partnerzy w tworzenie, realizację i 

ocenę polityk publicznych, a tym bardziej aby mogli partycypować w podejmowaniu 
decyzji publicznych potrzebne jest m.in. zachęcanie do działania, kształtowanie postaw 

obywatelskich oraz rozwijanie poradnictwa obywatelskiego.  
 

4. Poprawa jakości polityk publicznych poprzez szerokie angażowanie 

organizacji pozarządowych w ich realizację 
 

Polityki publiczne będą lepiej (bardziej racjonalnie i efektywniej) realizowane, gdy 
organizacje pozarządowe będą stopniowo otrzymywały coraz więcej z zadań publicznych 

do wykonania. Potrzebna jest tu konsekwencja w „oddaniu” obywatelom wielu zadań, 
które obecnie wykonuje administracja publiczna. Jednocześnie trzeba wspierać rozwój 

instytucjonalny samych organizacji, aby nie tylko potrafiły zrealizować małe zadania, ale 

mogły stopniowo rozwijać swój potencjał i dzięki temu coraz lepiej służyć społeczeństwu i 
rozwiązywać jego problemy. 

 
5. Tworzenie przestrzeni i możliwości testowania, wdrażania i 

upowszechniania innowacji społecznych 

 
Ważne jest, aby szukać nowych pomysłów dla rozwiązywania problemów społeczno-

gospodarczych, z którymi się borykamy. Przy czym należy odejść od modelu, w którym 
rozwiązań szukają tylko eksperci i środowiska akademickie, ale włączyć w ich 

przygotowywanie i realizację środowiska „nieeksperckie”, ale zainteresowane 

rozwiązaniem konkretnych trudności. 
Potrzebne jest do tego podejmowanie ryzyka, które m.in. polega na tym, że środki 

publiczne kieruje się na realizację przedsięwzięć, których wynik nie jest przewidywalny.  
 

6. Wspieranie inicjatyw lokalnych (oddolnych) 
Należy przeznaczać pieniądze na realizację oddolnych inicjatyw, które m.in. pozwolą na 

wykreowanie lokalnych liderów, czyli osób i organizacji, które w lokalnych 

społecznościach będą potrafiły zachęcić i prowadzić do zmiany. Mimo, że działania takie 
są długotrwałe a ich efekty nie są szybko zauważalne, nie może dojść ponownie do 

sytuacji, w której zrezygnujemy w regionie z pieniędzy (środków unijnych) na realizację 
tych inicjatyw, tak jak stało się to w latach 2007-2012. Inaczej trudno będzie o faktyczne 

zainteresowanie obywateli sprawami ich społeczności, a tym samym o przejmowanie 

przez nich odpowiedzialności za swoją wspólnotę. 
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Co symboliczne, spotkanie dla organizacji pozarządowych odbyło się w ostatnim dniu 

okresu przewidzianego przez Urząd Marszałkowski na zgłaszanie pomysłów i postulatów 
do Strategii. Materiał zaprezentowany na spotkaniu przez Federację jest załącznikiem do raportu. 

 

3. Udział w dalszych etapach przygotowywania Strategii 

 

Styczniowe spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim zaowocowało kolejnymi – o różnym charakterze i na 

różnych etapach powstawania Strategii Rozwoju… Jednym z nich było zaproszenie przedstawicieli 
Federacji na posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego (21 marca 2013 roku). Spotkanie to sejmikowa komisja poświęciła właśnie 
projektowi Strategii, który w marcu 2013 był już na zaawansowanym etapie prac. Spotkanie było 

okazją do dyskusji nad kierunkami działań w przygotowywanym dokumencie. 

 
Urząd Marszałkowski zorganizował w kwietniu i czerwcu 2013 roku kolejne otwarte spotkania dla 

organizacji pozarządowych, które poświęcono prezentacji kolejnych projektów Strategii. 
Przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji oraz zarządu Federacji uczestniczyli w obu tych 

spotkaniach.  
 

I wreszcie od czerwca 2013 roku po upublicznieniu projektu Strategii Urząd Marszałkowski zbierał 

uwagi i sugestie do projektu, które należało składać pisemnie. Dlatego też 15 lipca 2013 roku 
Federacja złożyła swoje uwagi i propozycje do konsultowanego projektu. Było ich łącznie 9, przy czym 

część miała charakter przekrojowy (dotyczyła tekstu całej Strategii), a część charakter szczegółowy 
(dotyczyła zmiany konkretnych zapisów, ich przeredagowania bądź też dodania kolejnych 

zagadnień/elementów do Strategii). Poniżej znajdują się postulaty i propozycje, które zostały 

uwzględnione w Strategii (z oryginalną numeracją zgłoszonych uwag). Łącznie uwzględnionych 
zostało 6 z 9 zgłoszonych uwag. Wszystkie postulaty, w tym te nieuwzględnione, znajdują się w 

załączniku do niniejszego raportu. 
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Przyjrzyjmy się więc zgłoszonym (i uwzględnionym) postulatom, a dalej (pod poniższą tabelą) spróbujmy je skomentować: 
 

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

Komentowany fragment  Propozycja zmiany Uzasadnienie Federacji 

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) jak i rozwój 

infrastruktury służącej rozwojowi 

społecznemu (przede wszystkim 

umożliwiający realizację zadań 

edukacyjnych, rozbudzanie aktywności 

oraz ochronę zdrowia na właściwym 

poziomie)." 

Propozycja przeformułowania na: 

"...zmiana mentalności społeczeństwa, 

rozumianego jako obywatele, ale także 

podmioty, tj. jednostki publiczne, 

przedsiębiorcy i organizacje 

pozarządowe i wyrobienie właściwych 

postaw, w tym otwartość na zmianę 

przyzwyczajeń w działaniach i 

sposobach funkcjonowania 

podmiotów..." 

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 

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 lokalnych 

instytucjach kultury, które poprzez 

zmianę profilu działalności, staną się 

placówkami rozwoju społecznego i 

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 jednocześnie 

publiczne jednostki (jak instytucje 

kultury) są przekazywane do 

prowadzenia lokalnej społeczności, w 

tym oczywiście organizacjom 

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 udziałem 

poszukiwanie rozwiązań, potrzeb, pomysłów. 
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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 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." 

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 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 

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.). 

 

Elementem strategii nie mogą być KOLEJNE 

DZIAŁANIA, KTÓRE WSKAZUJĄ JAK SAMORZĄD 

(WOJEWODZKI, LOKALNE) KONKUROWAĆ 

BĘDZIE Z WŁASNYMI OBYWATELAMI. 
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zasobów w lokalnych społecznościach 

(takim zasobem są organizacje 

pozarządowe), a 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; 

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 

Jw. 
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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 

społeczeństwa obywatelskiego na rzecz 

rozwoju społeczno-gospodarczego w 

regionie..." 

Propozycja dopisania w tej części 

elementu odnoszącego się do 

konieczności unikania konkurencji 

między samorządem a organizacjami 

pozarządowymi w kontekście zadań 

publicznych, jak też wywołanie 

rzeczowej dyskusji nad podziałem pracy 

(zadań) między samorządem a 

organizacjami pozarządowymi. 

Doświadczenia we współpracy samorząd-

organizacje pozarządowe wskazują, że samorząd 

konkuruje z organizacjami w dostarczaniu dóbr 

publicznych (w realizacji zadań 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: rolę 

rzecznika lokalnych społeczności (ew. 

rzecznika konkretnych grup 

społecznych) oraz strażnika 

poprawności i efektywności 

funkcjonowania administracji 

publicznej. 

 

Organizacje pozarządowe działają nie tylko w 

obszarze sportu i szeroko rozumianej pomocy 

społecznej, ale stanowią przede wszystkim 

główny czynnik rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, rozwijają i promują współpracę 

międzysektorową wzmacniając przy tym 

poczucie tożsamości środowiska organizacji 

pozarządowych. 
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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 
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Wydaje się, że przyjęcie do tekstu Strategii większości z powyższych postulatów należy uznać za 

sukces w konsultacjach. Jednak oczywiście znaczenie przyjętych zmian zależy od zakresu i znaczenia 

przyjętych uwag. Bowiem można dyskutować, czy istotne jest uwzględnienie w Strategii 
postulowanego tekstu: "...zmiana mentalności społeczeństwa, rozumianego jako obywatele, ale także 
podmioty, tj. jednostki publiczne, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe i wyrobienie właściwych 
postaw, w tym otwartość na zmianę przyzwyczajeń w działaniach i sposobach funkcjonowania 
podmiotów...” zamiast dotychczasowego opisu „niezbędna jest zmiana mentalności społeczeństwa 
(wyrobienie właściwych postaw)”? Z pewnością tak, gdy mowa o postrzeganiu społeczeństwa jako 
takiego i o podstawie do prowadzenia wszelkiej aktywności społecznej i współpracy międzyludzkiej. 

Jednak większym sukcesem wydaje się uwzględnienie w treści Strategii trzech postulatów, 

które nie tylko mają znacznie bardziej bezpośredni (można powiedzieć nawet – 
praktyczny) charakter, ale również wpływają na filozofię postrzegania współpracy 

międzysektorowej, rozdziału zadań między sektory oraz uwzględnianie w polityce regionu 
dodatkowych, dotychczas niewspieranych zadań. Mowa tu o dwóch postulatach 

uwzględnionych jako kierunki działań w Strategii na najbliższe lata oraz o jednym z przedsięwzięć 

przyjętych (zaplanowanych) do realizacji: 

1. Rozwój współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych skierowany m.in. na przejmowanie przez obywateli i 

organizacje pozarządowe zadań publicznych 

Postulat ten, obecnie „kierunek działań” w Strategii, daje szerokie możliwości 

rozwijania współpracy, tak jak zostało to wskazane przez Federację w 
uzasadnieniu do tego postulatu: Doświadczenia we współpracy samorząd-
organizacje pozarządowe wskazują, że samorząd konkuruje z organizacjami w 
dostarczaniu dóbr publicznych (w realizacji zadań 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. 

Warto też podkreślić, że powyższy element był mocno akcentowany podczas 

spotkania z 15 stycznia 2013 roku, gdzie jako podstawowy postulat Federacji 
wskazane zostały „Zwiększenie roli organizacji pozarządowych jako partnerów w 
realizacji polityk publicznych” oraz bardziej bezpośrednio „Poprawa jakości polityk 
publicznych poprzez szerokie angażowanie organizacji pozarządowych w ich 
realizację”.  
 

W kontekście powyższego istotne jest również, że przyjęty został do Strategii 

postulat dopisania frazy „NGO w społeczeństwie obywatelskim pełnią 
także inne istotne role: rzecznika lokalnych społeczności (ew. rzecznika 
konkretnych grup społecznych) oraz „strażnika” poprawności i 
efektywności funkcjonowania administracji publicznej.” oraz 

przeformułowano tekst uzasadnienia Federacji i wpisano do Strategii ważne 

rozróżnienie: „Bardzo ważna jest organizacja współpracy pomiędzy 
samorządami lokalnymi a sektorem NGO, a przede wszystkim 
zrozumienie, że przekazanie realizacji części zadań własnych służy 
wzmacnianiu interesów lokalnej społeczności i nie powinno być 
postrzegane jako konkurowanie samorządu gminnego z sektorem 
pozarządowym.” 
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2. Promowanie filantropii jako niezinstytucjonalizowanej formy pomocy 

 

Przyjęcie tego postulatu do kierunków działań stwarza możliwość promowania 
dobroczynności jako naturalnej cechy, bądź umiejętności każdego człowieka, a 

nie dalsze utwierdzanie obywateli w przekonaniu, że filantropia została zastąpiona 
wsparciem systemów państwowych (publicznych, tak na szczeblu rozwiązań 

systemowych ogólnopolskich, jak i funkcjonowania poszczególnych jednostek 

samorządowych). 
 

3. Budowanie niepublicznej sieci wsparcia poradnictwa obywatelskiego 
 

Również ten element, tym razem konkretne działanie do wykonania, a mówiąc 
językiem Strategii – „dotychczas zidentyfikowane przedsięwzięcie” akcentowane 

było jako niezbędne dla regionu, jego obywateli i organizacji na spotkaniu w 

styczniu 2013 roku, a dalej konsekwentnie zgłaszane na dalszych etapach 
konsultacji. Poradnictwo obywatelskie ciągle potrzebuje możliwości rozwoju, a 

jako takie służy najpierw obywatelom, a dalej organizacjom, w których obywatele 
ci działają. Pokazuje możliwości dla aktywności, w tym zwłaszcza aktywności 

obywatelskiej, uczy zrozumienia systemu prawnego itp. Wspieranie poradnictwa 

może więc stać się w regionie kujawsko-pomorskim faktycznym motorem rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. 
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II. Rezultaty działań – rekomendacja 

Wydaje się, że można mówić o pewnym sukcesie w planowaniu Strategii… i o sukcesie w jej 

współtworzeniu przez organizacje pozarządowe. Zwłaszcza, że dokument ten stanowił będzie 

podstawę do programowania i wykorzystania środków funduszy strukturalnych w województwie w 

latach 2014-2020. 

Sukcesy działań monitoringowych i strażniczych 

 

 Doprowadzenie do faktycznego (aktywnego i efektywnego) włączenia organizacji 

pozarządowych w tworzenie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-

Pomorskiego do 2020 roku 

 

 Doprowadzenie do zaplanowania i przeprowadzenie we współpracy z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkania dla organizacji 

pozarządowych służącego zgłoszeniu postulatów środowiska pozarządowego do 

Strategii i dyskusji nad tymi postulatami (w spotkaniu, do udziału w którym zapraszał 

Marszałek Województwa, uczestniczyło ponad 60 osób i było ono również okazją do 

zaprezentowania środowiska pozarządowego jako aktywnego uczestnika polityk publicznych 

oraz realizatora licznych i efektywnych projektów finansowanych ze środków unijnych) 

 

 Zgłoszenie licznych i konstruktywnych uwag do dokumentu Strategii w trakcie 

spotkań otwartych dla organizacji pozarządowych oraz w ramach konsultacji 

korespondencyjnych (na formularzach konsultacji) 

 

 Przyjęcie przez organizatora konsultacji społecznych (Urząd Marszałkowski) 6 z 9 

zgłoszonych postulatów w konsultacjach korespondencyjnych, w tym przede 

wszystkim postulatów dotyczących rozwijania współpracy międzysektorowej w 

drodze przejmowanie przez obywateli i organizacje realizacji zadań publicznych, 

promowania filantropii jako niezinstytucjonalizowanej formy pomocy oraz 

budowania niepublicznej sieci poradnictwa obywatelskiego 

 

 

Rekomendacje dla dalszych działań 

 Doprowadzenie do „odtajnienia” tabeli uwag i opinii zgłoszonych w konsultacjach 

społecznych do projektu Strategii z maja 2013 roku 

 

 Odwoływanie się do przykładu starań Federacji o udział w planowaniu Strategii 

jako przykładu „dobrej praktyki” strażnictwa NGO i początkowo trudnej, ale 

ostatecznie efektywnej współpracy międzysektorowej 

 

 Odwoływanie się do przykładu zgłoszenia i przyjęcie uwag i postulatów Federacji 

w projekcie Strategii jako przykładu dla zasadności i skuteczności procesu 

konsultacji społecznych oraz partycypacji społecznej 
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 Powoływanie się na zapisy Strategii w procesie planowania wykorzystania 

wsparcia funduszy strukturalnych w regionie w latach 2014-2020. Strategia jest w 

tym kontekście podstawą na której powinno być planowane i realizowane wsparcie unijne 

(wyznaczane osie priorytetowe i typy projektowe itp.) 

 

 Powoływanie się na zapisy Strategii w różnych aspektach i na różnych 

płaszczyznach współpracy międzysektorowej 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do raportu:  

 

1. 

Postulaty Federacji do Strategii Rozwoju Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku zaprezentowane w 
trakcie spotkania 15.01.2013 (prezentacja .ppt) 

1 

2. 
Projekt Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-
Pomorskiego do 2020 roku poddany konsultacjom w 

czerwcu 2013 roku (projekt z maja 2013 roku) 

1 

3. 
Formularz konsultacji ze wszystkimi uwagami złożonymi 
przez Federację (15 lipca 2013 roku) 

1 

4. 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu 

Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 
2020 roku 

1 

5. 

Załącznik nr 1 do „Sprawozdanie z przebiegu i wyników 

konsultacji projektu Strategii rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego do roku 2020” – Tabela uwag i 

opinii (z utajnionymi przez organizatora konsultacji danymi 
zgłaszających uwagi i opinie) 

1 

6. 
Opinia prawna pozyskana przez Federację ws. utajnienia 

danych zgłaszających uwagi i opinie 
1 

7. 

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-
Pomorskiego do 2020 roku z 13 września 2013 roku 

wskazująca zmiany w treści Strategii w porównaniu z 
projektem z maja 2013 roku 

1 

8. 

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

2014-2020. Plan modernizacji 2020+ (dokument przyjęty 
przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 

października 2013 roku) 

1 

 


