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Szanowna Pani Przewodnicząca, 

Szanowni Państwo, 

w związku z procedurą wprowadzania zmian do Regulaminu Rady, przekazujemy 

w załączeniu uwagi i propozycje do projektu ww. Regulaminu, jak teŜ prosimy o 

zapoznanie się z poniŜszym stanowiskiem Zarządu Federacji odnoszącym się do działań w 

trakcie II kadencji Rady Organizacji Pozarządowych Województwa. 

Podsumowanie II kadencji Rady Organizacji Pozarządowych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego wskazuje, Ŝe działalność Rady ograniczona jest do minimum. W 

latach 2007-2010 nie udało się dochować wymogu zwoływania dwa razy w roku 

posiedzeń plenarnych (§4 pkt. 2 Regulaminu Rady). Podsumowanie działalności Rady 

zaprezentowane w czerwcu 2010 roku na Forum NGO w Przysieku, jak teŜ dostępne na 

stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl protokoły z  nielicznych posiedzeń 

Rady wskazują, Ŝe minione cztery lata są stracone. Zaniechanie faktycznej i efektywnej 

działalność jest szkodliwe dla III sektora w województwie – Rada tworzy wraŜenie 

istnienia silnej reprezentacji organizacji pozarządowych w regionie, a w praktyce nie ma 

Ŝadnych wymiernych rezultatów jej działalności. 

Zwracamy uwagę, Ŝe sektor pozarządowy w województwie potrzebuje silnej i 

skutecznej reprezentacji na poziomie regionu. Kujawsko-pomorskie organizacje 

pozarządowe stale się profesjonalizują, ale tym samym stykają się z licznymi nowymi 

wyzwaniami, potrzebują wsparcia w dąŜeniu do osiągania swoich celów, jak i w promocji 

wizerunku, ale teŜ we współpracy międzysektorowej. Jednak obszarów dla działalności 

Rady jest więcej – nadal mamy do czynienia ze złym, niesprzyjającym organizacjom 

prawem (jak choćby prawodawstwem dotyczącym funkcjonowania stowarzyszeń czy 

rozwiązań prawnych w zakresie powoływania zrzeszeń organizacji), wiele kwestii 

dotyczących finansowania działalności i projektów organizacji wymaga głosu środowiska 

(jak np. w zakresie kierunków wykorzystywania środków funduszy strukturalnych UE czy 



funduszy pochodzących z EOG tak obecnie, jak i po 2013 roku), brakuje konsekwentnej i 

stałej współpracy międzysektorowej, a przede wszystkim wiele organizacji 

pozarządowych nie identyfikuje się z sektorem, a często wręcz nie wie, Ŝe naleŜy do 

szerszej grupy o podobnych wartościach. Jednocześnie zainteresowanie działalnością 

Rady pozostaje wysokie, co pokazuje m.in. udział organizacji w przeprowadzanych na 

poziomie powiatów wyborach delegatów do Rady NGO. 

Dlatego teŜ Zarząd Federacji pozytywnie ocenia próbę zmiany Regulaminu Rady 

III kadencji, rekomendując rozwiązania słuŜące zwiększeniu efektywności działań Rady.  
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