
 

Toruń, 31 lipca 2012 roku 
 
 
 

Szanowna Pani 
Krystyna Żejmo-Wysocka 

Dyrektor 
Departament Spraw Społecznych 

Instytucja Pośrednicząca Komponentu Regionalnego PO KL 
 
 
 
 
Szanowna Pani Dyrektor, 
 
 

w związku z trwającym procesem konsultacji społecznych Planów Działania dla Priorytetów 

VI-IX PO KL na 2013 rok oraz w nawiązaniu do korespondencji Zarządu Federacji z Panią Dyrektor w 

listopadzie 2011 roku (dotyczącej procedur konsultacji Planów działania na 2012 rok), po raz drugi 

jesteśmy zmuszeni wyrazić nasz sprzeciw wobec sposobu przeprowadzania tych konsultacji. 

Instytucja Pośrednicząca przeprowadza konsultacje pospiesznie, tym samym utrudniając szersze 

zaangażowanie w nich beneficjentom PO KL. 

 

W tym roku pierwsza faza konsultacji została ogłoszona przez Instytucję Pośrednicząca 09 

lipca br. (poniedziałek) i trwała do 13 lipca br. (piątek). Czas ten jest stanowczo za krótki. Nie daje on 

możliwości beneficjentom PO KL na dogłębną analizę projektów dokumentów oraz zebranie 

propozycji i ewentualnych uwag do ich treści. Jednocześnie przyjęcie tak krótkich ram czasowych dla 

konsultacji dokumentów na podstawie których wydatkowane zostanie kilkadziesiąt milionów złotych 

na wsparcie setek mieszkańców województwa, sugeruje, że znaczenie tych dokumentów jest małe, a 

głos instytucji i organizacji regionu ma znaczenie drugorzędne. Jednak dla planowania wydatkowania 

w regionie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013 roku nie ma ważniejszych 

dokumentów niż plany działania dla poszczególnych priorytetów.  

Ponownie zwracamy uwagę, że w konsultacjach biorą udział również osoby i organizacje, 

które działają społecznie, a więc często poza godzinami pracy zawodowej. Tymczasem Instytucja 

Pośrednicząca ograniczyła konsultacje wyłącznie do dni roboczych. Działanie takie jest zupełnie 

niezrozumiałe. Dlaczego konsultacje zakończono w piątek? Czy uwagi zgłoszone przez kujawsko-

pomorskich beneficjentów były analizowane przez Instytucję Pośredniczącą w sobotę i niedzielę? 



 

Dodatkowym utrudnieniem w procedurze dyskusji nad Planami działania było 

zaproponowanie do konsultacji projektów Planów działań bez uzasadnienia dla zaproponowanych w 

nich rozwiązań.  

 

Zwracamy uwagę, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2011 roku, w trakcie 

konsultowania Planów działania na 2012 rok. Wówczas przeprowadziliście Państwo w sposób 

profesjonalny oraz transparentny pierwszy etap konsultacji, ale drugi w bardzo krótkim czasie (od 25 

do 28 października br.). W liście do Zarządu Federacji, wskazaliście Państwo, że czas ten był 

wystarczający, bowiem w konsultacjach dokumentów wzięło udział 16 podmiotów. W tym roku, w 

rezultacie Państwa działań, propozycje do Planów działania złożyło już tylko 7 instytucji i organizacji.  

 

Domagamy się poważnego traktowania instytucji i organizacji regionu w dalszej procedurze 

zatwierdzania Planów działania i potraktowania narzędzia konsultacji jako okazji do rzeczywistej, 

partnerskiej współpracy administracji z lokalną społecznością. W przeciwnym razie nie uda się 

przygotować dokumentów odpowiadających na potrzeby potencjalnych beneficjentów PO KL. 

 

Z poważaniem, 

 

Za Zarząd Kujawsko-Pomorskiej 

Federacji Organizacji Pozarządowych 

(-) 

Jan M. Grabowski, Prezes Zarządu 


