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Szanowny Pan 
Piotr Całbecki 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
 

Szanowni Państwo 
Członkowie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

Szanowni Państwo, 

z coraz większym niepokojem obserwujemy proces powstawania „Programu Fundusze Europejskie dla 

Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027”. Dotychczas organizacje pozarządowe nie zostały faktycznie 

włączone w przygotowania Programu, a niewielka reprezentacja organizacji pozarządowych w  

„zespole ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej na lata 2021-2027” została wybrana w 

sposób nietransparentny. Powyższą ocenę uzasadnia nie tylko brak szerszej informacji o tworzeniu 

zespołu dostępnej dla środowiska pozarządowego, ale także przekazane nam przez Urząd 

Marszałkowski informacje, jakoby „przeprowadzając nabór przedstawicieli strony pozarządowej do 

Zespołu kierowano się przede wszystkim doświadczeniami z realizacji poprzedniej perspektywy 

finansowej. Do prac w Zespole zaproszono partnerów aktywnie włączających się w prace w poprzedniej 

perspektywie”, a za reprezentację organizacji pozarządowych w zespole uznane zostały także  uczelnie, 

lokalne grupy działania i partnerzy gospodarczy (odpowiedź na wniosek o informację publiczną, OR-II-

P.1431.27.2022 z 07 marca 2022 roku). 

Co więcej, jak wynika z raportu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Przegląd procesu 

przygotowawczego Polityki Spójności na lata 2021-2027 w Polsce w kontekście spełnienia zasady 

partnerstwa poprzez włączenie społeczeństwa obywatelskiego” proces przygotowań oceniony został 

na poziomie „bardzo wysokie ryzyko” odrzucenia projektu programu dla województwa z uwagi na 

naruszenie zasad partnerstwa w związku z niewystarczającym włączeniem partnerów społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Drugą niepokojącą przesłanką jest nieuwzględnienie mechanizmu 0,25% EFS+ w projekcie Programu. 

Również ww. raport wskazuje, że Kujawsko-Pomorskie jest jednym z dwóch regionów w kraju, które 

nie planują zastosowania rozwiązania 0,25% EFS+ na rozwój organizacji pozarządowych. Ze 

stosunkowo ograniczonych informacji, jakie trafiają do nas o prowadzeniu prac nad tym mechanizmem 

w ramach konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

(RDPP), wiemy, że ewentualne środki na rozwój NGO mają być znacznie niższe niż ww. 0,25% środków 

EFS zaplanowanych w programie. Mimo, że w skład RDPP wchodzą również przedstawicielki i 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, to charakter tego gremium, jak i jego zadania 

zdefiniowane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie czynią z niego 



reprezentacji środowiska pozarządowego, które powinno być odpowiedzialne za tworzenie 

mechanizmów wsparcia III sektora ze środków unijnych. 

Dlatego wzywamy Państwa do podjęcia działań, które pozwolą na faktyczne i transparentne włączenie 

organizacji pozarządowych w proces przygotowań regionu do wykorzystania środków unijnych z 

kolejnej perspektywy finansowej. 

Jednocześnie apelujemy do Państwa o przeprowadzenie cyklu roboczych spotkań i warsztatów z 

udziałem środowiska pozarządowego nad wypracowaniem zasad mechanizmu 0,25% EFS+ dla naszego 

województwa i włączeniem tego mechanizmu do „Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i 

Pomorza na lata 2021-2027”. 

 

Oczekujemy na odpowiedź i decyzję w opisanych powyżej sprawach. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

Wiceprezes Zarządu Federacji 
(-) 

Andrzej Maczassek 

Prezes Zarządu Federacji 
(-) 

Jan M. Grabowski 
 

 

 

 


