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Toruń, 23 lutego 2021 roku 

Forum Dobrego Prawa 

Fosa Staromiejska 30/3, 87-100 Toruń  

e-mail: rzecznictwo@federacja-ngo.pl 

tel. 56 562 23 56 

Szanowna Pani 

Katarzyna Szulta-Romaniuk 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie 

  

Szanowna Pani Przewodnicząca,  

dziękuję za przesłane materiały, dokumentujące ścieżkę procedowania wniosku Forum 

Dobrego Prawa w sprawie przeznaczenia 20% kwoty środków konkursowych na tzw. tryb 

uproszczony.  

Przyjmuję decyzję Rady o odrzuceniu naszego wniosku, choć wyrażam żal, że 

bezskutecznym okazało się poparcie go przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 

Zwracam uwagę, że pan Andrzej Probant wziął udział w posiedzeniu tej Komisji, przedstawił 

szczegóły i uzasadnienie naszego wniosku, a od pana Artura Kopera, Przewodniczącego Komisji, 

otrzymał zapewnienie poparcia, co zaprotokołowano. Z tego punktu widzenia ze zdziwieniem 

przyjmuję zapis w protokole z posiedzenia Rady w dniu 13 listopada 2020 roku, że przedstawiciel 

Forum nie przybył na jej posiedzenie. Nie otrzymałem takiego zaproszenia, a udział pana Andrzeja 

Probanta w posiedzeniu Komisji uznałem za efektywny i wystarczający.  

Proszę o przyjęcie dwóch uwag dotyczących argumentacji przywołanej w protokole 

z posiedzenia Rady w dniu 13 listopada 2020 roku, na podstawie której odrzucono wniosek Forum 

Dobrego Prawa.  

Nie jest prawdą, że „obecny system dopuszcza formę uproszczoną, o ile z otwartych 

konkursów ofert pozostaną środki” jak napisano w protokole. Podkreślam, że taka praktyka nie 

wynika z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby na tryb uproszczony z góry przeznaczyć określoną pulę środków i sukcesywnie 

wzbogacać ją o oszczędności z otwartych konkursów ofert. Jest to kwestia decyzji politycznej. Co 

więcej, są samorządy, m.in. Bydgoszcz, które z trybu uproszczonego utworzyły wręcz mechanizm 

„małych grantów”, przeznaczony do wspierania początkujących organizacji i niewielkich inicjatyw. 

Taką właśnie sugestię zawierał nasz wniosek, a zaproponowane rozwiązanie nie jest 

bezprecedensowe.  

W protokole pada stwierdzenie, że zaproponowane przez Forum Dobrego Prawa 

rozwiązanie „ograniczy korzystanie ze środków przez OPP, które występują po nie w drodze 

konkursu” (jak rozumiem, chodziło nie o OPP, lecz NGO). Takie stwierdzenie wynika z całkowitego 

niezrozumienia naszej propozycji. Otóż ona nie tylko nie ogranicza, co właśnie rozszerza możliwość 

skorzystania z dofinansowania - dla organizacji małych bądź młodych, które nie dysponują 

potencjałem niezbędnym do spełnienia wymagań konkursowych oraz dla takich organizacji, które 

chcą realizować inicjatywy, polegające np. na organizacji jednorazowych wydarzeń o relatywnie 

niewielkim koszcie. To, że nasza propozycja nie ogranicza dostępności środków, można prosto 

zobaczyć wykorzystując dane umieszczone w Sprawozdaniu z realizacji programu współpracy za 

rok 2019. Spośród 20 projektów złożonych przez 16 organizacji pozarządowych (nie będących 

klubami sportowymi), aż 16 projektów otrzymało dofinansowanie swoich inicjatyw w kwocie 
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poniżej 20 tys. złotych, a jest to próg przewidziany w trybie uproszczonym. Oznacza to, że mogłyby 

starać się o dofinansowanie swoich projektów w sposób prostszy i dogodniejszy niż standardowa 

ścieżka otwartego konkursu ofert – właśnie na drodze tryby uproszczonego. Łączna kwota 

dofinansowania tych 16 projektów wyniosła 95 tys. złotych, a więc mniej niż 9% łącznej puli środków 

na realizację programu współpracy. Prowadzi to do wniosku, że gdyby pula środków na tryb 

uproszczony była większa, to organizacje mogłyby z powodzeniem złożyć więcej wniosków 

i zrealizować więcej projektów. Jeśli zaś można mówić o ograniczeniu, które dotyka NGO 

w dostępie do środków, to jest nim ich podział na poszczególne obszary. Dla przykładu, dwa 

obszary wsparcia (pomoc społeczna i rozwój sportu) otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 

819.920,00 złotych, co stanowi ponad 74% łącznej puli środków na realizację programu współpracy. 

Trudno zatem sugerować ograniczanie możliwości w dostępie organizacji pozarządowych do 

środków w przypadku proponowanego przez Forum rozwiązania, które te możliwości rozszerza.  

Wyrażam nadzieję, że kiedy w okresie prac nad Programem Współpracy na rok 2022 

wpłynie do Rady Miejskiej wniosek o zapewnienie określonej puli środków na tryb uproszczony, 

argumentacja Forum Dobrego Prawa zostanie rzetelnie przeanalizowana i wzięta pod uwagę. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

…………………. 
Witold Jankowiak  

koordynator Forum Dobrego Prawa 


