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      Załącznik Nr 2   

      do Uchwały Nr 75/1221/10 Zarządu Województwa 

      Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.09.2010 r. 

 

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

Projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzą-

cymi działalność pożytku publicznego na rok 2011  

 
Lp. Aktualny zapis 

programu 

Proponowane zmiany Uzasadnienie 

1 Rozdział V, Formy 

współpracy, punkt 2, 

podpunkt 6 „promowa-

nia działalności sektora 

pozarządowego poprzez 

obejmowanie patrona-

tem Marszałka wybra-

nych przedsięwzięć reali-

zowanych przez organi-

zacje pozarządowe” 

 

Rozdział V, Formy współpracy, 

punkt 2, podpunkt 6 „promo-

wania działalności sektora 

pozarządowego współpracy 

międzysektorowej samorządu i 

organizacji pozarządowych 

poprzez obejmowanie patro-

natem Marszałka wybranych 

przedsięwzięć realizowanych 

przez organizacje pozarządo-

we” 

 

Objęcie patronatem Marszałka 

przedsięwzięcia realizowanego 

przez podmiot pozarządowy po-

kazuje dobrą praktykę współpra-

cy oraz zaufanie partnerów, a 

tylko nieznacznie wpływa na 

promocję działalności w III sekto-

rze (jak i promocję Samorządu). 

Objęcie patronatem powinno z 

założenia służyć promowaniu 

współpracy i konkretnych rozwią-

zań, a nie promocji Stron. 

2 Rozdział V, Formy 

współpracy, punkt 2, 

podpunkt 10 „rekomen-

dowania organizacji 

współpracujących z Wo-

jewództwem w przypad-

ku ubiegania się o środki 

ze źródeł zewnętrznych, 

poszukiwania partnerów 

itp.” 

 

Rozdział V, Formy współpracy, 

punkt 2, podpunkt 10 „reko-

mendowania organizacji 

współpracujących z Woje-

wództwem w przypadku inicja-

tyw przygotowywanych przez 

organizacje pozarządowe oraz 

samych organizacji w procedu-

rach ubiegania się o środki ze 

źródeł zewnętrznych, poszuki-

wania partnerów itp.” 

Określenie „organizacji współ-

pracujących z Województwem” 

jest niejasne i sugeruje, że reko-

mendacje otrzymać mogą wy-

łącznie podmioty, które uprzed-

nio uzyskały dotację ze środków 

Województwa. Zawężenie to 

może być krzywdzące dla części 

podmiotów pozarządowych. Jed-

nocześnie fakt udzielenia reko-

mendacji uzależniony powinien 

być od danych przedstawionych 

przez podmiot ubiegający się o 

rekomendację  (zgodnie z ocze-

kiwaniami i wymogami określo-

nymi przez podmiot rekomendu-

jący). 

3 Rozdział V, Formy 

współpracy, punkt 2, 

podpunkt 7 „…w miarę 

występowania pustosta-

nów” 

Rozdział V, Formy współpracy, 

punkt 2, podpunkt 7 „„…w 

miarę występowania pusto-

stanów zgodnie z posiadanymi 

zasobami lokalowymi Samo-

rządu Województwa” 

Zapis o pustostanach sugeruje 

nieatrakcyjność danej nierucho-

mości na rynku przetargowym 

(komercyjnym) i budzi wątpliwo-

ści o jego stanie technicznym. 

 

4 

 

Rozdział V, Formy 

współpracy, punkt 2, 

podpunkt 11 

 

Przesunięcie podpunktu 11 za 

podpunkt 5. 

Uporządkowanie kolejności i 

zakresu form współpracy.  

5 Rozdział VI, Priorytetowe Rozdział V, Priorytetowe ob- Uwaga redakcyjna. 
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obszary zadań publicz-

nych, punkt 1, podpunkt 

f „wspieranie nieprzed-

szkolnych form opieki 

nad dziećmi w wieku 

przedszkolnym” 

szary zadań publicznych, punkt 

1, podpunkt „f” „wspieranie 

nieprzedszkolnych alternatyw-

nych (innych niż przedszkolne) 

form opieki nad dziećmi w 

wieku przedszkolnym” 

6 Rozdział VI, Priorytetowe 

obszary zadań publicz-

nych, punkt 4, podpunkt 

b: „z zakresu rehabilitacji 

dzieci niewidomych” 

Rozdział VI, Priorytetowe ob-

szary zadań publicznych, punkt 

4, podpunkt b: „z zakresu re-

habilitacji dzieci niewidomych 

z zakresu rehabilitacji społecz-

nej i zawodowej dzieci, mło-

dzieży oraz dorosłych niewi-

domych i słabowidzących” 

Propozycja nowego zapisu precy-

zuje jego brzmienie i charakter. 

 

7 Rozdział VI, Priorytetowe 

obszary zadań publicz-

nych, punkt 13, pod-

punkt i „zorganizowanie 

Wojewódzkiego Forum 

Organizacji Pozarządo-

wych” 

Rozdział V, Priorytetowe ob-

szary zadań publicznych, punkt 

13, podpunkt i „zorganizowa-

nie zlecenie realizacji przez 

podmiot pozarządowy oraz 

współpraca merytoryczna przy 

organizacji i przeprowadzeniu 

Wojewódzkiego Forum Orga-

nizacji Pozarządowych” 

Zlecenie organizacji i realizacji 

dorocznego Wojewódzkiego Fo-

rum Organizacji Pozarządowych 

może stać się dobrą praktyką 

współpracy międzysektorowej, 

przy założeniu, że za kwestie 

organizacji odpowiedzialny jest 

podmiot pozarządowy, a kwestie 

merytoryczne ustalane są przez 

organizatora we współpracy z 

Samorządem Województwa. 

Rozwiązanie takie pozwoli na 

lepszą współpracę Stron, jak też 

pozwoli na stworzenie przedsię-

wzięcia organizowanego „przez 

sektor pozarządowy dla sektora 

pozarządowego”, a nie – jak mia-

ło to miejsce dotychczas – orga-

nizacji przez samorząd regionalny 

przedsięwzięcia dla podmiotów 

pozarządowych bez ich faktycz-

nego zaangażowania w przygo-

towania. Rozwiązanie to wpisuje 

się również w realizację zasady 

pomocniczości, zasady efektyw-

ności oraz zasady partnerstwa. 

8 Rozdział V, Priorytetowe 

obszary zadań publicz-

nych, punkt 13, pod-

punkt l „działania zwią-

zane z Europejskim Ro-

kiem Wolontariatu” 

Rozdział V, Priorytetowe ob-

szary zadań publicznych, punkt 

13, podpunkt l „inicjowanie, 

zlecanie i współpracę przy 

realizacji działań związanych z 

Europejskim Rokiem Wolonta-

riatu” 

Obecny zapis jest zbyt ogólny i 

mało jasny – wymaga uszczegó-

łowienia. 

9 Rozdział VIII, Sposób 

realizacji programu 

Rozdział VIII, Sposób realizacji 

programu, dodanie w części 

„1”, podpunktu w brzmieniu: 

„konsultacje form i metod 

współpracy Samorządu z orga-

nizacjami pozarządowymi, w 

tym organizacja spotkania 

otwartego poświęconego tej 

Wydaje się, że konsultowanie 

form i metod współpracy, w tym 

ich ulepszania, jest elementem 

oczekiwanym tak przez sektor 

pozarządowy, jak i samorządowy. 

Przy czym konsultacje te nie po-

winny z założenia służyć dyskusji 

nad wielkością kwoty środków na 
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współpracy, prowadzenie 

>>skrzynki pomysłów i ulep-

szeń w zakresie współpracy<<, 

jak również konsultacje pro-

gramu współpracy na 2012 

rok” 

poszczególne konkursy, ale m.in. 

dyskusji nad metodą konse-

kwentnego przekazywania coraz 

większej liczby zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym w 

odniesieniu do ich potencjału i 

doświadczeń (zgodnie z zasadą 

pomocniczości i zasadą efektyw-

ności). 

10 Rozdział VIII, Sposób 

realizacji programu, 

punkt 5, podpunkt „5) 

zorganizowanie Forum 

Organizacji Pozarządo-

wych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego” 

Rozdział VIII, Sposób realizacji 

programu, punkt 5, podpunkt 

„5) zlecenie realizacji przez 

podmiot pozarządowy oraz 

współpraca merytoryczna przy 

organizacji i przeprowadzeniu 

Wojewódzkiego Forum Orga-

nizacji Pozarządowych” 

Zgodnie z uzasadnieniem w 

punkcie 5 niniejszego formularza. 

Jednocześnie wymagane jest 

ujednolicenie nazewnictwa Fo-

rum (w Programie funkcjonują 

dwie nazwy: „Wojewódzkie Fo-

rum Organizacji Pozarządowych” 

oraz „Forum Organizacji Pozarzą-

dowych Województwa Kujawsko-

Pomorskiego”. 

11 Rozdział VIII, Sposób 

realizacji programu, 

punkt 5, podpunkt „8) 

promowanie działalności 

sektora pozarządowego 

poprzez obejmowanie 

patronatem Marszałka 

wybranych przedsię-

wzięć realizowanych 

przez organizacje poza-

rządowe” 

Rozdział VIII, Sposób realizacji 

programu, punkt 5, podpunkt 

„8) promowanie współpracy 

międzysektorowej samorządu i 

organizacji pozarządowych 

poprzez obejmowanie patro-

natem Marszałka wybranych 

przedsięwzięć realizowanych 

przez organizacje pozarządo-

we” 

Zgodnie z uzasadnieniem w 

punkcie 1 niniejszego formularza. 

12 Rozdział X, „Sposób oce-

ny realizacji Programu”, 

punkt 1 

Dopisanie punktu 14 w 

brzmieniu „liczba organizacji, 

które skorzystały z pomocy 

finansowej i pozafinansowej 

województwa w zestawieniu z 

liczbą wszystkich zarejestro-

wanych organizacji w woje-

wództwie”. 

 

Liczba organizacji, które korzysta-

ją ze współpracy finansowej i 

pozafinansowej w województwie 

może być elementem diagnozy 

potrzeb tychże organizacji i wia-

rygodnym wykładnikiem  współ-

pracy administracji z NGO. Jed-

nocześnie wskazanie kontekstu 

(liczby wszystkich NGO w regio-

nie) może być dodatkowym waż-

nym aspektem tej diagnozy.  

 

Inne uwagi 

1. Program współpracy bazować powinien na analizie sytuacji organizacji pozarządowych, do 

której to analizy powinny znaleźć się odniesienia we wstępie do Programu. Określenie sytu-

acji, wskazanie danych wynikających z analiz/diagnoz stworzy możliwość nie tylko lepszego 

profilowania i określania celów Programu, ale również świadomego i konsekwentnego okre-

ślenia wskaźników i ich mierników w treści Programu. Jednym ze źródeł danych może być 

m.in. „Badanie potencjału organizacji pozarządowych” opracowane przez Urząd Marszałkow-

ski w Toruniu. 

 

2. Rozdział II Cel główny i cele szczegółowe Programu: cel szczegółowy „3) bieżące rozpozna-
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wanie potrzeb społecznych i potencjału organizacji pozarządowych” – dla celu tego nie ma w 

Programie ani „formy współpracy”, ani też działań w ramach „priorytetowych obszarów za-

dań publicznych” i „sposobów realizacji programu”, ani też mierników. W związku z tym, nie-

zbędne jest dodanie brakujących elementów, bądź też usunięcie celu. 

 

3. Rozdział IX, Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu: „Samorząd Woje-

wództwa przeznaczy na realizację Programu środki budżetowe w wysokości co najmniej 5 000 

000,00 zł.” Wskazana w Programie wysokość środków jest niższa od łącznej kwoty przekaza-

nej organizacjom pozarządowym w ramach dotacji ze środków budżetu województwa w 2009 

roku (kwota 5.166.000,00 zł). W Programie powinna więc zostać wskazana kwota nie mniej-

sza niż poziom ubiegłorocznych dotacji, bowiem zakres zadań zlecanych nie zmniejsza się. 

Jednocześnie wskaźniki planowane do osiągnięcia, określone na poziomie rezultatów (wskaź-

ników produktu) roku ubiegłego, są gwarantem stopniowego rozwoju współpracy międzysek-

torowej. 

 

4. Rozdział X, Sposób oceny realizacji Programu: w części tej nie wskazano wskaźników oceny 

(podane zostały jedynie mierniki). Na bazie dotychczasowej współpracy Samorządu woje-

wództwa z organizacjami pozarządowymi możliwe jest określenie planowanych do osiągnię-

cia wskaźników, gdzie jako wartości minimalne (planowane do osiągnięcia) mogłyby zostać 

wskazane osiągnięte wskaźniki z roku ubiegłego. Zapisanie w Programie takiego rozwiązania 

gwarantuje dla obu Stron rozwój dotychczasowej współpracy.  

 

5. Dopisanie do celów szczegółowych Programu (Rozdział II Cel główny i cele szczegółowe 

Programu) celu szczegółowego w brzmieniu „wspieranie procesu rozwoju sieci (sieciowania) 

organizacji pozarządowych województwa w wymiarze terytorialnym i branżowym”. Dalej 

konsekwentne dopisanie w „Rozdziale VI Priorytetowe obszary zadań publicznych” punktu 

„n” w brzmieniu: „promowanie i wspieranie procesu tworzenia sieci organizacji pozarządo-

wych województwa w zakresie terytorialnym i branżowym”. W związku z tym dopisanie w 

części „Rozdział VIII Sposób realizacji Programu” w punkcie 1, podpunktu „9)” w brzmieniu 

„promowanie i wspieranie procesu tworzenia sieci organizacji pozarządowych województwa 

poprzez udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego przedsięwzięciom zorientowa-

nym na realizację programów tworzenia sieci organizacji pozarządowych”. I konsekwentnie 

dopisanie w części „Rozdział X Sposób oceny realizacji Programu” w punkcie 1 podpunktu 

„14)” w brzmieniu „liczba przedsięwzięć zorientowanych na realizację programów tworzenia 

sieci organizacji pozarządowych, którym udzielone zostało wsparcie finansowe i pozafinan-

sowe”. 

 

Dane uczestnika konsultacji 

Nazwa organizacji 

 

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Adres organizacji 

 

Ul. Mostowa 27, 87-100 Toruń 

Numer telefonu/adres e-mail 56 652 23 56 



str. 5 

 

organizacji e-mail: federacja@federacja-ngo.pl 

www.federacja-ngo.pl 

Imię i nazwisko osoby do kon-

taktu  

Jan M. Grabowski 

Numer telefonu, mail osoby 

do kontaktu 

56 652 23 56 

e-mail: federacja@federacja-ngo.pl 

 

Uwaga: 

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2010 r. 

(liczy się data wpływu do Urzędu ) pocztą, faksem lub mailem  na adres: 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Plac Teatralny 2 

87-100 Toruń, tel.:  56 62 18 371, faks:  56 62 18 275, e-mail:  ngo@kujawsko-pomorskie.pl 

 


