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Uwagi i propozycje  

Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych  

do projektu Regulaminu  

Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

z marca 2011 roku 
 

 

A. Uwagi ogólne 

 
 

1. Proponujemy stworzenie opisu systematycznego, zwłaszcza w części „§4 Struktury Sejmiku”, 

poprzez wprowadzenie jasnego podziału: zebranie plenarne – prezydium – komisje tema-

tyczne, a dalej wskazanie ich kompetencji, sposobu wyboru etc. Obecny kształt tych zapisów 

jest w kilku miejscach nieprecyzyjny. 

 

2. Proponujemy, aby w Regulaminie znalazły się informacje precyzujące działalność Rady, jak 

choćby konieczność publikowania comiesięcznych informacji o działaniach Rady (i/lub Prezy-

dium Rady) na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce poświęco-

nej działalności Rady. 

 

3. Przedłożony projekt Regulaminu wydaje się nie być wersją ostateczną, na co wskazuje §3, 

punkt 3a projektu, jak i błędy w numeracji paragrafów. 

 

 

B. Uwagi szczegółowe 
 

Lp. Aktualny  

zapis projektu 

Proponowane zmiany Uzasadnienie 

1-2 § 2  Cele i zadania, pkt 1: 

 

Celem powołaniu Sejmi-

ku jest partnerstwo 

względem Sejmiku wo-

jewództwa kujawsko – 

pomorskiego  oraz roz-

wój społeczeństwa oby-

watelskiego poprzez 

angażowanie w życie 

publiczne wszystkich 

podmiotów, reprezentu-

jących sektor pozarzą-

dowy województwa ku-

jawsko –pomorskiego. 

1. Zmiana akcentów w celu 

poprzez odwrócenie elemen-

tów składowych celu (bądź 

wykreślenie fragmentu doty-

czącego „partnerstwa wzglę-

dem Sejmiku”); 

 

 

 

 

2. Rozwinięcie celu powołania 

Sejmiku o elementy „konsoli-

dacji sektora pozarządowego 

w województwie”, „rzecznic-

two interesów organizacji po-

zarządowych”, „promowania 

1. Rozwój społeczeństwa obywa-

telskiego jest nadrzędny wobec 

partnerstwa Rady względem 

Sejmiku Województwa. Ww. 

partnerstwo jest formą działalno-

ści Rady, ale nie jej celem. 

 

 

 

 

2. Cel powołania Sejmiku wydaje 

się znacznie szerszy niż jest to 

wskazane w projekcie. 
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wizerunku organizacji pozarzą-

dowych wśród mieszkańców i 

podmiotów regionu”, „rozwój 

współpracy międzysektoro-

wej”. 

 

3 § 2  Cele i zadania, pkt 2: 

 

Zadaniem Sejmiku jest 

zapewnienie organiza-

cjom z terenu całego 

województwa, niezależ-

nie od ich siedziby i wiel-

kości, możliwości wywie-

rania wpływu i wyrażania 

opinii w kwestiach zwią-

zanych z szeroko pojętą 

sferą pożytku publiczne-

go poprzez stworzenie 

wspólnej platformy bę-

dącej partnerem dla 

administracji publicznej 

oraz innych podmiotów. 

 

Zmienić na: 

 

Zadaniem Sejmiku jest zapew-

nienie organizacjom z terenu 

całego województwa kujaw-

sko-pomorskiego, niezależnie 

od ich siedziby i wielkości, 

możliwości wywierania wpły-

wu i wyrażania opinii w kwe-

stiach związanych z szeroko 

pojętą sferą pożytku publicz-

nego poprzez stworzenie 

wspólnej platformy kontaktu i 

dyskusji,  będącej partnerem 

dla administracji publicznej 

oraz innych podmiotów. 

 

 

Uwaga stylistyczna 

 

4 § 2  Cele i zadania, pkt 

3a-l 

 

Należy dodać odniesienia do 

działań mających na celu kon-

solidację środowiska pozarzą-

dowego w województwie, 

rzecznictwo jego interesów, 

rozwój ekonomii społecznej,  

promocję wizerunku wśród 

lokalnej społeczności itp. 

 

Listę form realizacji celów i zadań 

należy rozwinąć zgodnie z rozwi-

niętą listą celów (patrz wyżej pkt 

1). 

5 § 3  Skład Sejmiku, pkt 

1c: 

 

W celu zapewnienia 

możliwie szerokiej repre-

zentacji organizacji z 

terenu całego woje-

wództwa w skład Sejmi-

ku wchodzi: […] 

c. Przedstawiciele orga-

nizacji sieciowych, orga-

nizacji regionalnych oraz 

organizacji wspierają-

cych rozwój sektora po-

zarządowego wyznaczeni 

przez ich organ statuto-

wy. 

1. Punkt należy wykreślić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dodać: Każda organizacja 

pozarządowa, w tym organiza-

cje sieciowe, regionalne oraz 

infrastrukturalne (wspierające 

rozwój sektora pozarządowe-

go) może być reprezentowana 

tylko przez jednego przedsta-

1. Nie ma racjonalnego uzasad-

nienia dla zagwarantowania dla 

organizacji sieciowych, regional-

nych oraz infrastrukturalnych 

(wspierających) miejsc w Sejmi-

ku. Organizacje te powinny brać 

udział w wyborach do Sejmiku, 

organizowanych na poziomie 

powiatów na takich samych pra-

wach jak pozostałe organizacje. 

 

2. Dodatkowo należy w treści 

regulaminu wskazać, że organiza-

cje pozarządowe, w tym organi-

zacje sieciowe, regionalne oraz 

infrastrukturalne nie mogą być 

reprezentowane przez więcej niż 

jednego przedstawiciela. Oznacza 
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wiciela.  to, że wyłonienie więcej niż jed-

nej osoby z tej samej organizacji 

do składu Sejmiku (np. z dwóch 

powiatów) dyskwalifikuje jedną z 

nich. Regulamin powinien wska-

zywać metodę postępowania 

przy zaistnieniu ww. sytuacji wy-

łonienia dwóch osób. 

 

6 § 3  Skład Sejmiku, pkt 2 W treści należy słowo „ilość” 

zamienić na słowo „liczbę”. 

 

Uwaga stylistyczna 

7 § 3  Skład Sejmiku, pkt 

3d: 

Organizacje nieobecne 

na Konferencji mają 

możliwość przekazania 

swojego głosu organiza-

torom konferencji w 

formie pisemnej, naj-

później w czasie konfe-

rencji. 

 

Zmienić na: 

 

Organizacje nieobecne na Kon-

ferencji mają możliwość prze-

kazania swojego głosu organi-

zatorom konferencji w formie 

pisemnej, najpóźniej w przed-

dzień konferencji. 

Forma przyjęta w projekcie Regu-

laminu jest niejasna i może pro-

wadzić do licznych nieporozu-

mień, a nawet nadużyć. 

8 § 3  Skład Sejmiku, pkt 

3f: 

Możliwe jest ustanowie-

nie innego trybu wyboru 

przedstawiciela powiatu, 

przy czym wymagane 

jest przestrzeganie zasa-

dy równości szans. 

 

-- Sformułowanie „wymagane jest 

przestrzeganie zasady równości 

szans” jest niejasne – czy odnosi 

się do równości wobec prawa, 

czy do np. zasad polityki struktu-

ralnej UE? Element ten należy 

doprecyzować. 

9 § 3  Skład Sejmiku, punk-

ty od 4 do 7 

Wykreślić. Po zastosowaniu rozwiązania 

wskazanego w poz. 7 niniejszych 

uwag i propozycji, niezbędne jest 

wykreślenie odnośnych punktów 

Regulaminu. 

 

10 § 4  Struktury Sejmiku, 

pkt 2: 

Przy powoływaniu komi-

sji tematycznych 

uwzględniane są potrze-

by reprezentowanych 

organizacji oraz możli-

wości uczestnictwa w 

powoływanej przez Mar-

szałka RDPP. 

Wykreślić lub przeformułować Całość punktu jest niejasna, bo-

wiem: 

 

1. Liczba komisji nie powinna być 

zależna od „potrzeb reprezento-

wanych organizacji”, ale „od 

stwierdzonych potrzeb III sektora 

w regionie” 

2. Liczba komisji nie może być 

zależna od „możliwości uczestnic-

twa w powoływanej przez Mar-

szałka RDPP”, bowiem liczba 

przedstawicieli NGO w RDPP wy-
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nika z innych regulacji niż Regu-

lamin Rady. 

3. Jednocześnie ograniczenia co 

do liczby  miejsc w RDPP nie mo-

gą rzutować na liczbę komisji 

tematycznych powoływanych dla 

potrzeb rozwiązywania proble-

mów III sektora w regionie. 

 

11 § 4 Funkcjonowanie 

struktur Sejmiku, pkt 2: 

Sejmik obraduje na ze-

braniach plenarnych co 

najmniej jeden raz w 

roku. 

Zmienić na: 

 

 Sejmik obraduje na zebraniach 

plenarnych co najmniej dwa 

razy w roku. 

Doświadczenia poprzednich ka-

dencji Rady wskazują, że jedno 

zebranie w roku jest niewystar-

czające, bowiem Rada zbiera się 

wówczas wyłącznie w celu akcep-

tacji projektu „Programu współ-

pracy Samorządu Województwa z 

NGO na kolejny rok kalendarzo-

wy”. 

Jednocześnie większa liczba spo-

tkań zachęca do dyskusji i szuka-

nia rozwiązań. 

 

12 § 4 Funkcjonowanie 

struktur Sejmiku, pkt 3: 

 

Zwołanie dodatkowego 

zebrania plenarnego 

następuje na wniosek 

jednego z członków Pre-

zydium. Członkowie 

Sejmiku mogą zgłaszać 

wnioski o zwołanie ze-

brania plenarnego prze-

wodniczącemu komisji, 

w której działają, będą-

cego zarazem członkiem 

Prezydium. Pisemny 

wniosek poparty przez 

co najmniej 10 członków 

Sejmiku może być zgła-

szany bezpośrednio do 

Przewodniczącego Pre-

zydium i obliguje go do 

zwołania zebrania ple-

narnego w terminie do 3 

miesięcy od otrzymania 

wniosku. 

 

Zamienić na: 

 

„(…) Pisemny wniosek poparty 

przez co najmniej 5 członków 

Sejmiku może być zgłaszany 

bezpośrednio do Przewodni-

czącego Prezydium i obliguje 

go do zwołania zebrania ple-

narnego w terminie do 6 tygo-

dni od otrzymania wniosku.” 

1. Konieczne jest zmniejszenie 

liczby członków-wnioskodawców, 

jak i stanowcze skrócenie czasu 

na zwołanie zebrania. W prze-

ciwnym razie rozwiązanie to mo-

że być zupełnie fikcyjne. 

 

2. Należy podkreślić, że możli-

wość zwoływania dodatkowego 

zebrania plenarnego może po-

chodzić od samych organizacji, 

których przedstawiciele nie są 

członkami Rady. Dotarcie do 10 

osób (jak jest to w projekcie) i 

przekonanie ich do konieczności 

zwołania dodatkowego zebrania 

jest nierealne. 

13 § 4 Funkcjonowanie 

struktur Sejmiku, pkt 7: 

 

Wykreślić lub przeformułować Punkt ten jest niejasny, bowiem: 

1. Nie wiadomo o jakie komisje 

konkursowe chodzi. 
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Przedstawiciele Komisji 

są członkami Komisji 

Konkursowych, o ile nie 

podlegają wyłączeniu z 

powodu konfliktu intere-

sów. 

 

2. Jednocześnie wprowadzenie 

ograniczenia „o ile nie podlegają 

wyłączeniu z powodu konfliktu 

interesów” jest zbędne, bowiem 

kwestie konfliktu interesów w 

komisjach konkursowych regulują 

zasady przeprowadzania kon-

kretnych konkursów.  

 

 


