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PROGRAM 
XIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

„Działasz społecznie? Działaj skutecznie” 
pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotra Całbeckiego 

 

Termin: 26 czerwca 2012 roku, godz.: 10.00-18.00 
Miejsce: Hotel Holiday Inn Bydgoszcz (ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz) 

 

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW FORUM (od godz. 9.00) 

SESJA GRUPOWA: godz. 10.00-12.30 

Temat 1 Niezależność organizacji pozarządowych - mit czy wartość?  
Spotkanie dyskusyjne poświęcone niezależności funkcjonowania organizacji pozarządowych, w 
tym w relacjach z administracją publiczną, jak też zagadnieniu uzależniania się organizacji od dotacji 
ze środków publicznych. W trakcie wspólnej dyskusji zastanowimy się czy niezależność organizacji 
jest wartością, a jeśli tak, to jak ją chronić. Czy i jak pozyskiwane dotacje wpływają na realizację misji 
i celów organizacji? 
 

Moderatorzy: Jan M. Grabowski i Tomasz Dominiak 

Temat 2 Profesjonalne organizacje pozarządowe - ślepa uliczka czy droga rozwoju? 
Uczestnicy dyskusji omówią kwestie podnoszenia jakości i osiągania wysokich standardów w pracy 
organizacji pozarządowych. Zastanowimy się, czy organizacje powinny się profesjonalizować, czy 
też dbać o spontaniczność i oddolność działań. Czy profesjonalizacja i ekonomizacja oznacza to 
samo? 
 

Moderatorzy: Łukasz Jaworski i Łukasz Broniszewski 

Temat 3 Reprezentacja organizacji pozarządowych - zbędny twór czy poważny brak? 
W trakcie spotkania dyskutować będziemy o tworzeniu sieci organizacji i budowaniu ich reprezen-
tacji. Zastanowimy się komu służą organizacje sieciowe i czy potrzebne jest rzecznictwo interesów 
III sektora. Jakich działań oczekujemy od rad pożytku publicznego i organizacji sieciowych.  
 

Moderatorzy: Janusz Wiśniewski i Remigiusz Zawadzki 

Temat 4 Współpraca z administracją publiczną - dotacje czy współdecydowanie? 
Dyskusja dotyczyć będzie finansowych i pozafinansowych form współpracy organizacji z admini-
stracją, możliwości i metod wpływania przez organizacje III sektora na decyzje dotyczące lokalnej 
społeczności, jakości programów współpracy. Rozmawiać będziemy również o konkursach gran-
towych organizowanych przez samorządy i polityce przyznawania dotacji, zlecaniu przez samorzą-
dy zadań publicznych organizacjom.  
 

Moderator: Ryszard Kamiński 
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SESJA PLENARNA: godz. 13.00-14.30 

Rekomendacje Forum Podsumowanie prac w sesjach grupowych i prezentacja jej wyników - rekomendacji 
Forum.  
 

Prowadzenie: moderatorzy sesji grupowych Forum 

Konkurs 

Wolontariat w akcji 

Założenia i wyniki konkursu oraz wręczenie nagród laureatom. 
 

Wystąpienie: Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Certyfikat  

Organizacja sprawdzona 

Założenia i wyniki procesu certyfikacji kujawsko-pomorskich organizacji pozarządo-
wych oraz wręczenie statuetek wyróżnionym organizacjom. 
 

Wystąpienie: Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządo-
wych 

LUNCH: godz. 14.30-15.30 

SESJA DORADCZA: godz. 15.30-18.00 

Grupa I Kontrola w NGO - jak się przygotować?  

Jakie dokumenty musi posiadać organizacja, aby nie dać się zaskoczyć kontroli? W jaki sposób je 
przygotować? Jak wyglądają ich wzory? 
 

Prowadzenie: Piotr Rzepka - radca prawny, specjalista ds. organizacji pozarządowych  

Grupa II Terminy w księgowości - czego nie wolno przeoczyć? 

Najważniejsze terminy w księgowości i obowiązki z nimi związane. Co wynika z niedotrzymania 
terminu i jak naprawić spóźnienie? 
 

Prowadzenie: Danuta Malinowska - księgowa, specjalistka Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu 

Grupa III Rozliczanie dotacji udzielanych przez samorząd organizacjom pozarządowym. 

Jakie elementy powinny znaleźć się w sprawozdaniach z udzielonej dotacji? Jak wyglądają wzorco-
we zapisy sprawozdań? 
 

Prowadzenie: Ewa Głodowska-Morawska - Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi; Marzenna Kryńska - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 

Grupa IV Aktualne źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych. 

Jakie możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne mają NGO poza funduszami UE i dotacjami sa-
morządów? 
 

Prowadzenie: Łukasz Kaczorek - dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 3 

XIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
jest finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

DLA KOGO I DLACZEGO FORUM? 
 

Forum to okazja do żywej dyskusji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-

pomorskiego w kwestiach, które III sektora dotyczą. W spotkaniu uczestniczą stowarzyszenia i fundacje z najwięk-

szych miast regionu, małych miasteczek oraz terenów wiejskich, zarówno te z wieloletnim doświadczeniem jak           

i nowopowstałe, dysponujące znaczącym budżetem oraz działające całkowicie społecznie, zatrudniające pracowni-

ków oraz bazujące na wolontariacie. Wszystkie organizacje łączy sposób funkcjonowania o charakterze non-profit     

i cele pożytku publicznego.  Bogactwo sektora jest ogromne, warto z niego czerpać!  

 

Aby Forum mogło pełnić funkcję autentycznego spotkania osób i organizacji zaplanowaliśmy: sesje grupowe,  sesję 

plenarną oraz sesje doradcze tworzące spójną całość tego wydarzenia. Poprzez elektroniczną ankietę liczne grono 

osób i organizacji włączyło się do współtworzenia tematyki, która będzie obecna w dyskusji 26 czerwca br. w Byd-

goszczy. Dziękujemy za Państwa aktywność i jesteśmy przekonani, iż tegoroczne Forum umożliwi szeroką wymianę 

doświadczeń przedstawicieli organizacji i będzie dla nas wszystkich inspirujące. 

 

O CZYM BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? 
 

Sesje grupowe to moderowane przez specjalistów-praktyków dyskusje (w czterech grupach) dotyczące m.in. nieza-

leżności organizacji, szans i zagrożeń profesjonalizacji oraz ekonomizacji sektora, skuteczności reprezentowania 

interesów III sektora oraz metod efektywnej współpracy z administracją publiczną. Założeniem tej części jest wy-

miana opinii i doświadczeń przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych oraz wypracowanie konkretnych 

stanowisk, postulatów Forum w każdej grupie.  

Sesja plenarna umożliwi zaprezentowane wniosków z pracy grupowej na Forum. Ponadto podczas sesji plenarnej 

nastąpi ogłoszenie wyników konkursu „Wolontariat w akcji” oraz wręczenie certyfikatów ‘Organizacja sprawdzona’ 

dla wyróżnionych przez Kapitułę Certyfikatu organizacji pozarządowych z naszego regionu. 

Sesja doradcza to oferta konkretnego wsparcia stowarzyszeń i fundacji poprzez spotkania tematyczne ze specjali-

stami: radcą prawnym, księgowym, przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i specjalistą ds. fundraisingu.  

UŁATWIENIA ORGANIZACYJNE  
 

Udział w Forum jest bezpłatny, zapewniamy serwis kawowy i lunch oraz zwrot kosztów dojazdu komunikacją pu-

bliczną spoza Bydgoszczy (niezbędny oryginał biletu), a dla osób dojeżdżających własnym środkiem transportu - 

bezpłatny parking.   

Uczestnikom przekazana zostanie publikacja Katalog funduszy dla organizacji pozarządowych - opracowana spe-

cjalnie na potrzeby XIII Forum. 
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