SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI KUJAWSKO-POMORSKIEJ
FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W 2020 ROKU

I. Cele statutowe Federacji
Cele działania Federacji to:
1. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego
obywatelstwa
na
poziomie
lokalnym,
regionalnym,
krajowym
i europejskim,
2. rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości
środowiska organizacji pozarządowych,
3. rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla
organizacji członkowskich,
4. kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji
pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku,
5. inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych
i projektów zmian w prawie oraz prowadzenie działań strażniczych,
6. działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych
z administracją publiczną wszystkich szczebli,
7. wspieranie działalności organizacji członkowskich,
8. reprezentacja organizacji pozarządowych, należących do Federacji, wobec sektora
publicznego i innych środowisk,
9. nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi
i zagranicznymi z zastrzeżeniem par. 1 ust. 7.
II. Formy działalności statutowej
Cele działania Federacji realizowane są poprzez:
1. dbałość o przestrzeganie przez organizacje członkowskie standardów wynikających
z ustalonych zasad, w szczególności przejrzystości działań merytorycznych i
finansowych oraz partnerstwa. Dla profesjonalizacji działań Federacja może tworzyć
i wprowadzać w życie regulaminy oraz procedury dotyczące standardów działania
przyjmowanych uchwałą Walnego Zebrania Członków,
2. propagowanie tych standardów, w tym szczególnie dotyczących jakości
i efektywności działania, w środowisku organizacji pozarządowych,
3. tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów, a także
upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań,
4. prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji
pozarządowych, monitorowanie tych regulacji, a także ich przestrzegania,
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5. zbieranie i upowszechnianie informacji dotyczących relacji organizacji
pozarządowych z administracją publiczną, szczególnie tych, które są istotne dla
praktycznej realizacji zasady pomocniczości,
6. zbieranie i upowszechnianie informacji na temat zasad i praktyk związanych
z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych,
7. inicjowanie działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji
pozarządowych, w szczególności poprzez przygotowanie strategii informacyjnych
dotyczących sektora organizacji pozarządowych,
8. prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej,
9. prowadzenie działań mediacyjnych między organizacjami członkowskimi, między
organizacjami pozarządowymi, między organizacjami pozarządowymi a innymi
podmiotami, w tym jednostkami samorządu lokalnego,
10. zajmowanie stanowiska wobec praktyk związanych z działalnością organizacji
pozarządowych,
11. powoływanie komisji tematycznych,
12. upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych,
13. organizację i prowadzenie szkoleń, poradnictwa, informacji dla organizacji
pozarządowych.
III. Zakres działalności Federacji w 2020 roku
W 2020 roku Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych realizowała swoje
cele poprzez liczne działania, w tym zajmowała się przede wszystkim (a) propagowaniem
standardów dotyczących jakości i efektywności działania w środowisku organizacji
pozarządowych [działanie wskazane w Statucie Federacji, §4. ppkt. 1 i 2], (b) tworzeniem
warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów, a także upowszechnianiem
sprawdzonych rozwiązań [Statut Federacji, §4. ppkt. 3], (c) prowadzeniem prac na rzecz
regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych, monitorowaniem
tych regulacji, a także ich przestrzegania [Statut Federacji, §4. ppkt. 4], (d) zbieraniem i
upowszechnianiem informacji dotyczących relacji organizacji pozarządowych z
administracją publiczną, szczególnie tych, które są istotne dla praktycznej realizacji zasady
pomocniczości [Statut Federacji, §4. ppkt. 5], (e) zbieraniem i upowszechnianiem
informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla
organizacji pozarządowych [Statut Federacji, §4. ppkt. 6], (f) inicjowaniem i wdrażaniem
działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych [Statut
Federacji, §4. ppkt. 7], (g) zajmowaniem stanowisk wobec praktyk związanych z
działalnością organizacji pozarządowych [Statut Federacji, §4. ppkt. 10], (h)
powoływaniem komisji tematycznych (grup roboczych) [Statut Federacji, §4. ppkt. 11],
(i) upowszechnianiem wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych [Statut Federacji, §4.
ppkt. 12], (j) organizacją i prowadzeniem szkoleń, poradnictwa, informacji dla organizacji
pozarządowych [Statut Federacji, §4. ppkt. 13].
Działania Federacji realizowane były w oparciu o środki własne, jak też w ramach projektów
dofinansowanych ze środków zewnętrznych, których cele i działania wynikają z celów
Federacji:
(1)
„Planowanie
z
mieszkańcami”
(POWR.02.19.00-00-KP12/18)
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Przedsięwzięcie realizowane jest od stycznia 2019 roku do czerwca 2022 roku; (2)
„Organizacje stanowią prawo” (POWR.02.16.00-00-0054/16) finansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w którym Federacja pełni rolę Lidera
projektu, a Partnerami projektu są CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne,
Fundacja Stabilo i Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki. Projekt realizowany jest
od października 2017 roku do stycznia 2021 roku; (3) „Monitoring prawa do sądu”
(POWR.02.16.00-IP.06-009/17) finansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, w którym Federacja pełni rolę Partnera projektu dla Lidera
projektu – Fundacji Court Watch Polska. Projekt realizowany jest od stycznia 2019 roku do

Strona - 2 -

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w 2020 roku

września 2020 roku.; (4) „Partnerstwo dla wolontariatu” w programie „Korpus Solidarności
– Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”
(Umowa nr 4/KS/R/2019 z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie), w którym Federacja pełni rolę
Lidera projektu, a Partnerami projektu są CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo
Społeczne, Daj Szansę Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych, Fundacja
Court Watch Polska, Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”, Fundacja
Światło, Fundacja Wiatrak, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki oraz
Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest od lipca
2019 roku do grudnia 2020 roku; (5) „Silniejsi członkowie, silniejsza reprezentacja” w
Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (Umowa nr PROO1a/68
/2019 z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie). Projekt realizowany jest od października 2019
roku do grudnia 2021 roku.
Na działania Federacji, zwłaszcza na ich intensywność i skalę, ale także na ich efektywność
poważny wpływ miała pandemia koronawirusa COVID-19 i związane z pandemią
obostrzenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii. Ograniczenia te nie pozwoliły
na podjęcie kilku zaplanowanych na 2020 rok działań, część z planów została przeniesiona
na rok kolejny, a część działań zaniechana.
IV. Działalność Federacji w 2020 roku (szczegółowy opis podejmowanych
działań):
Działania podejmowane przez Federację w 2019 roku dotyczyły przede wszystkim realizacji
następujących celów statutowych Federacji (wskazanych w kolejności zgodnie ze statutem
Federacji):
1. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego
obywatelstwa na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim:
•

zakres tematyczny i działania przewidziane w projekcie „Planowanie z
mieszkańcami” służą upowszechnianiu partycypacji obywatelskiej w
obszarze, w którym głos obywateli jest słabo słyszalny – w planowaniu
przestrzennym. Uczestnikami projektu jest 25 gmin z czterech województw
(kujawsko-pomorskie,
pomorskie,
warmińsko-mazurskie
i zachodniopomorskie), które po przygotowaniu szkoleniowym do konsultacji
społecznych i wypracowaniu „indywidualnych planów konsultacji”
otrzymały/otrzymają granty na realizację konsultacji. Uczestnicy projektu
zostali wyłonieniu w 2019 roku i w kolejnym naborze w 2020 roku, a od lipca
2019 roku pierwsze z gmin rozpoczęły realizację procesów konsultacyjnych
w oparciu o granty otrzymane od Federacji (granty wydatkowane były na
„Indywidualne Plany Konsultacji” zaplanowane i ocenione przez zespół
ekspercki powołany w tym celu przez Federację). Realizacja projektu trwa
od stycznia 2019 roku do czerwca 2022 roku;

•

do działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania
aktywnego obywatelstwa należy także realizacja Forum Dobrego Prawa,
włączająca reprezentantki i reprezentantów organizacji pozarządowych.
Forum służy budowaniu zaplecza eksperckiego dla kujawsko-pomorskich
NGO, w którym przedstawiciele organizacji pozarządowych, absolwenci
Szkoły Stanowienia Prawa, realizują działania służące wpływaniu na zmiany
prawa i tworzenie lepszych warunków dla funkcjonowania sektora
obywatelskiego. Działania te są elementem projektu „Organizacje stanowią
prawo”;
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2. rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości
środowiska organizacji pozarządowych:
•

kontynuacja działań projektu „Organizacje stanowią prawo” (realizowanego
od października 2017 roku), który służy podnoszeniu kompetencji kadr NGO
w procesie stanowienia prawa. W trakcie realizacji projektu zbierane są
pomysły organizacji dotyczące zmian w prawie, jak też realizowane działania
na rzecz ich wprowadzenia. Podstawową formą aktywności projektowej są
spotkania w formie dwudniowych warsztatów dla grup zainteresowanych
powstawaniem lub zmianą prawa w danym obszarze i na konkretnym
poziomie administracyjnym (lokalnie, na szczeblu województwa lub na
szczeblu ogólnopolskim). W wyniku każdego warsztatu powstaje tzw.
scenariusz wprowadzenia zmiany (co najmniej jeden), czyli pomysł
uczestników
warsztatu
na
przeprowadzenie
konkretnych
działań
rzeczniczych na rzecz wprowadzenia lub zmiany wybranych regulacji
prawnych. Na realizację każdego pomysłu w projekcie zostały
zagwarantowane środki finansowe, jak też działania te mają swoich
gospodarzy (oraz opiekuna). Dodatkowo między grudniem 2019 a czerwcem
2020 roku odbyła się III edycja „Szkoły Stanowienia Prawa” dla
przedstawicieli
NGO
najbardziej
zainteresowanych
zdobywaniem
kompetencji eksperckich i udziałem w procesach stanowienia prawa, która
zrealizowana została w formule pięciu spotkań dwudniowych na przestrzeni
pół roku. Absolwenci Szkoły przystąpili do Forum Dobrego Prawa, które
powołane zostało w 2018 roku i pomyślane jest jako zalążek zaplecza
eksperckiego dla III sektora w województwie kujawsko-pomorskim
(uczestnikami Szkoły, a następnie Forum jest 51 osób-reprezentantek i
reprezentantów NGO z regionu). Działania Forum to realizacja procesów
rzeczniczych wypracowanych wspólnie przez uczestników, ale także miejsce
spotkania i dyskusji o potrzebach i problemach III sektora.

•

zaangażowanie Federacji w tworzenie reprezentacji III sektora w
województwie kujawsko-pomorskim, m.in. poprzez udział w Wojewódzkiej
Radzie Działalności Pożytku Publicznego, radach działalności pożytku
publicznego szczebla lokalnego (Toruń, powiat bydgoski, powiat
inowrocławski), w zespołach eksperckich i grupach roboczych;

•

zaangażowanie przedstawicieli Federacji (2 osoby) i organizacji związanych
z Federacją (4 osoby) w Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Aby
uprościć kontakt z przedstawicielami NGO w Komitecie Monitorującym
prowadzona jest m.in. grupa dyskusyjną dla organizacji pozarządowych na
Facebooku.

•

zaangażowanie Federacji na rzecz monitorowania wdrażania funduszy
unijnych
poprzez
współorganizację
i
współprowadzenie
działań
monitoringowych i upowszechniających adresowanych do środowiska
pozarządowego i obywateli, w tym także upowszechnianiu podsumowań z
zaangażowania organizacji pozarządowych w gremiach zajmujących się
programowaniem funduszy unijnych.

3. rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla
organizacji członkowskich:
•

działania na rzecz uwzględniania postulatów i rekomendacji Federacji oraz
środowiska pozarządowego w ramach procesów stanowienia prawa i
tworzenia, realizacji oraz ewaluacji polityk publicznych – od rozpoznania
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stanu i zakresu konsultacji społecznych w poszczególnych gminach
województwa, przez prowadzenie i upowszechnianie federacyjnego systemu
komunikacji „stacja-konsultacja.pl” (narzędzie informatyczne dostępne online) służącego konsultowaniu dokumentów publicznych, realizowanie
procesów konsultacyjnych, udział w ich planowaniu, realizacji i ewaluacji,
udział w konsultacjach społecznych, gremiach opiniodawczych i zespołach
roboczych.
•

prowadzenie serwisu internetowego stacja-konsultacja.pl, które służy
prowadzeniu konsultacji on-line i pozwala na nieskrępowane wypowiedzi
uczestników konsultacji, jak i pozwala na zamieszczanie w serwisie
dokumentów do konsultacji przez administrację wszystkich szczebli. W 2020
roku w serwisie zrealizowanych zostało 19 konsultacji dokumentów, planów
i pomysłów (w 16 spośród nich pojawiły się uwagi i propozycje pozostawione
przez internautów). Dla wielu realizatorów konsultacji stacja-konsultacja.pl
była jedyną wykorzystywaną przez nich platformą konsultacji pisemnych.

•

udział dwojga przedstawicieli Federacji, wybranych w otwartej regionalnej
procedurze wyboru, w Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, jak też w
Grupach roboczych działających w Komitecie (Grupa robocza ds.
Europejskiego Funduszu Społecznego, Grupa robocza ds. RLKS, Grupa
robocza ds. ZIT, Grupa Sterująca Ewaluacją RPO) oraz współpraca w
Komitecie z przedstawicielami organizacji członkowskich Federacji (4
osoby);

•

udział reprezentantów Federacji w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego 2019-2021 (2 osoby, które sprawują również funkcje
przewodniczącej i wiceprzewodniczącego w trzyosobowym prezydium Rady);

•

udział 6 przedstawicieli Federacji w pracach Rady Pożytku Publicznego Miasta
Torunia 2020-2022 w charakterze członków Rady;

•

tworzenie podsumowań federacyjnego zaangażowania w zespołach, grupach
roboczych i różnych innych gremiach w formie strony internetowej
poświęconej działalności monitoringowej Federacji (https://federacjango.pl/monitorujemy);

•

od sierpnia 2020 roku został uruchomiony przy Federacji „sekretariat
rzeczniczy”, którego zadaniem jest upowszechnianie rzecznictwa wśród
organizacji pozarządowych, a przede wszystkim wspieranie osób aktywnych
w gremiach międzysektorowych. Dzięki aktywności sekretariatu zebrane
zostały informacje (przegląd) o gremiach międzysektorowych działających
na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, ale także w kujawsko-pomorskich
gminach i powiatach i upowszechniane są w formie interaktywnego
zestawienia na stronie www poświęconej rzecznictwu interesów prowadzonej
w Federacji. Na bieżąco zbierane są informacje o wydarzeniach w gremiach,
o podejmowanych przez nie inicjatywach, wyborach do ich składu, czy
przeprowadzonych spotkaniach. Powstała także grupa dyskusyjna na
Facebooku, aby możliwy był kontakt między reprezentantami III sektora w
zespołach i grupach międzysektorowych, aby wzajemnie informować się o
działaniach i motywować do aktywności. Zapewnione zostały środki
finansowe na wspieranie reprezentantów III sektora w gremiach
opiniodawczo-doradczych.
Środki
te
służą
rozwijaniu
kontaktów
reprezentantów NGO z reprezentowanym środowiskiem oraz służą
podniesieniu
kompetencji
reprezentantów
III
sektora
(przykłady
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finansowanych
działań:
opinia
przeprowadzenie szkolenia).

prawna,

organizacja

spotkania,

4. opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym,
•

uczestnictwo w konsultacjach społecznych (zgłoszenie uwag) do kilku
dokumentów m.in. programów wsparcia dla III sektora (PROO, Korpus
Solidarności, FIO), działań PFRON, współpracy z Samorządem Województwa,
wdrażania funduszy UE w Polsce i wykorzystania środków UE w
województwie kujawsko-pomorskim i innych; W konsultacjach wielu z
dokumentów Federacja brała udział jako najaktywniejszy uczestnik
(najwięcej zgłoszonych uwag), bądź też jako jedyny reprezentant
środowiska pozarządowego i/lub województwa. Uwagi zgłaszane w
konsultacjach mają charakter zmian merytorycznych, wskazywania
alternatywnych rozwiązań lub negatywnych skutków planowanych regulacji.

5. działanie na rzecz partnerskiej współpracy
administracją publiczną wszystkich szczebli:

organizacji

pozarządowych

z

•

postulaty konkretnych rozwiązań zgłaszane do instytucji publicznych różnych
szczebli jak samorząd regionu (np. zwłaszcza w zakresie postanowień
Programu
współpracy
Samorządu
Województwa
z
organizacjami
pozarządowymi, ale także funkcjonowania i dostępności funduszy unijnych),
czy
instytucje
publiczne
wraz
z
bezpośrednim
merytorycznym
zaangażowaniem się we wdrożenie składanych postulatów;

•

istotnym działaniem jest również aktywność przedstawicieli Federacji w
Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa KujawskoPomorskiego (kadencja 2019-2021), w tym tworzenie nowych rozwiązań dla
NGO w regionie, m.in. w przygotowaniu nowej Strategii Rozwoju
Województwa, kontynuacji prac na rzecz wprowadzenia regrantingu jako
uproszczonej formy konkursowej na dotacje dla organizacji pozarządowych
finansowane z budżetu województwa czy zainicjowanie przygotowania
nowych form wsparcia dla NGO jako łagodzenie skutków pandemii;

•

w okresie od września 2019 do września 2020 roku Federacja prowadziła
badanie dot. dostępności Krajowego Rejestru Sądowego dla organizacji
pozarządowych. Działania to realizowane jest w ramach projektu „Monitoring
prawa do sądu”, w którym Federacja jest partnerem Fundacji Court Watch
Polska. Monitoring weryfikuje jakość współpracy wydziałów Krajowego
Rejestru Sądowego z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach,
m.in. bada zrozumiałość formularzy wniosków składanych w KRS,
przejrzystość procedur postępowania przed KRS, zrozumiałość wydawanych
decyzji czy też kompetencje personelu oraz dostępność budynków dla osób
niepełnosprawnych. Na bazie ww. badania w 2021 roku ogłoszony zostanie
raport podsumowujący.

6. wspieranie działalności organizacji członkowskich
•

rozpoczęcie
realizacji
projektu
„Silniejsi
członkowie,
silniejsza
reprezentacja”, który zbiera rozwiązania i potrzeby zgłoszone w latach 20162018 przez organizacje członkowskie i zapisane w Planie strategicznym
Federacji na l. 2016-2020. Działania zaplanowane w projekcie, a
zrealizowane w 2020 roku dotyczą w zdecydowanej większości aktywności i
przedsięwzięć na rzecz organizacji członkowskich. Należą do nich:
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o

o

o

śniadania pozarządowe, których realizacja rozpoczęła się w
listopadzie 2019 i realizowana jest we wszystkie robocze czwartki
kolejnych miesięcy. W poszczególnych spotkaniach uczestniczyło od
3 do 11 osób, a części ze spotkań przypisany był dodatkowy temat
(dot. bieżącej sytuacji organizacji, podejmowanych wspólnie działań,
zmian dot. funkcjonowania NGO i innych). W 2020 roku – z uwagi na
obostrzenia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się
pandemii koronawirusa – większość spotkań została zrealizowana w
formule zdalnej. W 2020 roku odbyło się 48 „śniadań
pozarządowych”;
przygotowanie założeń kampanii fundraisingowej na rzecz organizacji
członkowskich Federacji. Dla potrzeb realizacji kampanii został
utworzony – spośród zainteresowanych jej realizacją reprezentantów
organizacji członkowskich specjalny zespół roboczy („zespół ds.
kampanii fundraisingowej”), który pracując w formule warsztatowej
wypracował założenia i zasady realizacji kampanii, które zebrano w
dokumencie „Zasady Funduszu Kopernikańskiego”. Dokument został
przyjęty do wdrożenia przez Walne Zebranie Federacji w dn. 17
września 2020 roku, a uruchomienie działań kampanii planowane
było na IV kwartał 2020 roku. Obostrzenia związane z zapobieganiem
rozprzestrzenienia się koronawirusa uniemożliwiły ich realizację w
2020 roku;
przygotowanie do rozpoczęcia współpracy ponadnarodowej Federacji
i jej organizacji członkowskich. Podobnie jak w wypadku kampanii
fundraisingowej, powstał zespół ds. współpracy ponadnarodowej
składający się z przedstawicieli reprezentantek i reprezentantów
organizacji członkowskich, który pracując na kilku spotkaniach
warsztatowych wypracował „Plan współpracy ponadnarodowej
Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata
2020-2025”. Dokument został przyjęty do wdrożenia przez Walne
Zebranie Federacji w dn. 17 września 2020 roku, a uruchomienie
działań ponadnarodowych planowane było na IV kwartał 2020 roku.
Obostrzenia związane z zapobieganiem rozprzestrzenienia się
koronawirusa uniemożliwiły ich realizację w 2020 roku.

•

przeprowadzenie spotkania dla organizacji członkowskich przygotowujących
się do złożenia wniosku w konkursie Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich pn. „Wnioski wstępne do PROO” w lutym 2020 roku;

•

przeprowadzenie spotkania dla organizacji członkowskich przygotowujących
się do złożenia wniosku w konkursie „NoweFIO” w marcu 2020 roku;

•

przeprowadzenie dwóch konkursów na „granty jubileuszowe Federacji”, w
których przyznanych zostało 18 grantów na działania NGO (wśród
grantobiorców były także cztery organizacje członkowskie Federacji);

•

udział przedstawicieli Federacji w międzysektorowych zespołach i grupach
roboczych
związanych
tematycznie
z
działalnością
organizacji
członkowskich,

•

udzielanie rekomendacji organizacjom członkowskim,

•

upowszechnianie działań organizacji członkowskich w ramach kontaktów z
administracją publiczną, innymi organizacjami pozarządowymi oraz przez
stronę internetową Federacji, serwisy branżowe i społecznościowe.
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7. organizacja i prowadzenie szkoleń, poradnictwa, informacji dla organizacji
pozarządowych
•

od lipca 2019 do grudnia 2020 roku Federacja (Lider) wraz z ośmioma
partnerami
(organizacjami
członkowskimi)
przeprowadziła
projekt
„Partnerstwo dla wolontariatu”. Do zadań Federacji należało prowadzenia
spotkań upowszechniających wolontariat i promujących Korpus Solidarności
i aktywność wolontariacką (kilkanaście spotkań, szkoleń i warsztatów),
spotkań dla uczniów szkół i odrębnie dla nauczycieli zachęcających do
wolontariatu, wspieranie i nadzorowanie akcji społecznych przygotowanych
i realizowanych przez wolontariuszy, promocja Korpusu Solidarności i
wolontariatu w mediach (artykuły sponsorowane w prasie regionalnej) oraz
upowszechnianie wolontariatu;

•

działania podejmowane na rzecz wolontariatu nadzorowane były przez Grupę
Sterującą, w której reprezentowane są wszystkie organizacje biorące udział
w projekcie jako jego realizatorzy.

8. upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych
•

w 2019 roku zaplanowane zostały działania związane z 10-leciem powołania
Federacji, które zostały przeprowadzone w 2020 roku i miały głównie
charakter zdalny (przeprowadzone w internecie). Powstał zespół zajmujący
się przygotowanie 10-lecia Federacji, składający się reprezentantek i
reprezentantów organizacji członkowskich („zespół ds. 10-lecia Federacji”),
który rozpoczął pracę w listopadzie 2019 roku i kontynuował do października
2020 roku;

•

upowszechniane były trzy filmy upowszechniające działania Federacji w
wersji dłuższej (średnio 5,5 minuty) i skróconej (średnio do 1,5 minuty).
Tematyka filmów: (a) wartość płynącą z przynależności do organizacji
sieciowej, (b) doświadczenia i rolę Federacji w środowisku pozarządowym,
(c) wyniki zaangażowania i potrzebę udziału w przedsięwzięciach
rzeczniczych w III sektorze. Każdy z filmów został przygotowany do
publikacji i upowszechniania w mediach społecznościowych i na stronach
www;

•

kolportowane były materiały upowszechniające działalność Federacji jak
logotypy na strony www i na materiały ulotne, znaczki typu pin, certyfikaty
w niestandardowej szacie graficznej (certyfikaty przynależności do
Federacji), zestawy filiżanek z kawą itp.

V. Zmiany w Federacji
W 2020 roku nie były przeprowadzane wybory, ani nie doszło do zmian w organach
statutowych Federacji.
W 2020 roku do Federacji dołączyły organizacje:
• Fundacja Liberi z siedzibą w Bydgoszczy (maj 2020 roku),
• Stowarzyszenie Nova z siedzibą w Bydgoszczy (czerwiec 202 roku),
• Fundacja Kaktus z siedzibą w Bydgoszczy (grudzień 2020 roku),
• Stowarzyszenie „Młode Dęby” z siedzibą w Słaboszewku, gm. Dąbrowa (grudzień
2020 roku).
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Na podstawie uchwały Zarządu Federacji (z grudnia 2020 roku) dwie organizacje –
Fundacja Nadzieja dla Rodzin z siedzibą w Toruniu i Fundacja Win-Win z siedzibą w Toruniu
– zostały wykluczone spośród organizacji członkowskich.
Na koniec 2020 roku liczba organizacji członkowskich wynosiła 35 organizacji.
VI. Księgowość Federacji
Księgowość Federacji prowadzona jest w oparciu o Ustawę o rachunkowości.
Wynik finansowy Federacji w 2020 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości
21.274,67 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote i
sześćdziesiąt siedem groszy). Przychody Federacji stanowiły składki członkowskie,
darowizny oraz dotacje (dofinansowania) ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Programu Korpus
Solidarności.
W ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (publicznych)
na bieżąco prowadzono sprawozdawczość i wszystkie złożone sprawozdania z realizacji
tych projektów zostały przyjęte i rozliczone.
W 2020 roku w Federacji nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….
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Kujawsko-Pomorska Federacja
Organizacji Pozarządowych
Fosa Staromiejska 30/3, 87-100 Toruń
Tel.: , NIP: 9562271884
nazwa banku,
numer rachunku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę
NIP

9562271884

Nazwa firmy

Kujawsko-Pomorska Federacja
Organizacji Pozarządowych

Siedziba
Województwo

Powiat

kujawsko-pomorskie

Toruń

Gmina

Miejscowość

Toruń

Toruń

Adres
Kod kraju

PL

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

Gmina

Toruń

Toruń

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Fosa Staromiejska

30

3

Miejscowość

Kod pocztowy

Toruń

87-100

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Poczta

Toruń
Data od
Data do

01.01.2020
31.12.2020

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
TAK
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie
zagrożenie
kontynuowania działalności)
kontynuowania przez nią działalności
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia pomniejszone o umorzenie. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie
przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania
do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu
okresowi ich ekonomicznej użyteczności wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Należności i zobowiązania wykazuje się w wartościach nominalnych.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
ustalenia wyniku finansowego
Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 i 5 , natomiast przychody na kontach zespołu 7. Ewidencja przychodów i związanych z nimi kosztów
wg rodzajów działalności prowadzi się w sposób pozwalający na ustalenie wyniku finansowego. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych
obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi wystawionego przez
uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez osobę zarządzającą.
W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie
osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok obejmuje okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 r. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
przez organizację, conajmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
Sprawozdanie finansowe za 2020 r. sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 6 dla organizacji pozarządowych określone w znowelizowanej ustawie o rachunkowości z
dnia 15-12-2016 r.
pozostałe
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, który dzieli się na 12 okresów sprawozdawczych-miesięcy. Księgi rachunkowe obejmują dziennik, księgę główną, księgi
pomocnicze oraz zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie biura rachunkowego,
któremu zlecono obsługę księgową. Rachunkowość prowadzona jest komputerowo przy użyciu programu księgowego Rewizor GT, służącego do ewidencji wszystkich
operacji gospodarczych w formie analityczno-syntetycznej. Jednostka stosuje zakładowy plan kont zgodny z wzorcowym wykazem kont oraz wyjaśnieniami i wykazem
księgowań operacji gospodarczych opracowanych dla stowarzyszeń, fundacji.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie
finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
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Organizacji Pozarządowych
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nazwa banku,
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Bilans dla organizacji pozarządowych
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze
za poprzedni rok obrotowy

467 981,49

381 184,17

0,00

Aktywa trwałe

0,00

0,00

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

0,00

Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

467 981,49

381 184,17

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja
Aktywa razem

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe

975,60

2 442,96

0,00

Inwestycje krótkoterminowe

465 205,89

378 741,21

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

467 981,49

381 184,17

0,00

72 694,49

51 419,82

0,00

Fundusz statutowy

0,00

0,00

0,00

Pozostałe fundusze

51 419,82

0,00

0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na fundusz statutowy
Pasywa razem
Fundusz własny

Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

21 274,67

51 419,82

0,00

395 287,00

329 764,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 005,92

269,06

0,00

392 281,08

329 495,29

0,00
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Kujawsko-Pomorska Federacja
Organizacji Pozarządowych
Fosa Staromiejska 30/3, 87-100 Toruń
Tel.: , NIP: 9562271884
nazwa banku,
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Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze
za poprzedni rok obrotowy

956 117,00

877 161,57

0,00

948 407,00

824 285,14

0,00

0,00

0,00

0,00

7 710,00

52 876,43

0,00

934 699,06

825 795,59

0,00

924 745,93

812 122,86

0,00

0,00

0,00

0,00

9 953,13

13 672,73

0,00

21 417,94

51 365,98

0,00

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

0,00

Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

0,00

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)

0,00

0,00

0,00

Koszty ogólnego zarządu

0,00

0,00

0,00

21 417,94

51 365,98

0,00

7,46

53,86

0,00

150,73

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja
Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M - N)

0,00

0,00

0,00

21 274,67

51 419,82

0,00

0,00

0,00

0,00

21 274,67

51 419,82

0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia:

2021-06-23

Dodatkowe informacje za rok 2020
1. Nazwa jednostki:
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Toruniu przy ul. Fosa
Staromiejska 30/3.

2.Forma prawna jednostki i dane identyfikacyjne
-KRS: 0000356535, Krajowy Rejestr Sądowy, ul. Młodzieżowa 31 w Toruniu
-REGON: 340759291
-NIP: 956-227-18-84

3.Organ uprawniony do reprezentacji:
Zarząd, w składzie:
− Jan Maria Grabowski – Prezes Zarządu
− Elżbieta Barbara Wysocka – Wiceprezes Zarządu,
− Andrzej Maczassek – Wiceprezes Zarządu

4. Określenie celów statutowych Federacji
Celem statutowym działalności organizacji jest:
• działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego
obywatelstwa na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim,
• rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska
organizacji pozarządowych,
• rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla organizacji
członkowskich,
• kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych
i budowanie ich rzetelnego wizerunku,
• opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym,
• działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną
wszystkich szczebli,
• wspieranie działalności organizacji członkowskich,
• reprezentacja organizacji pozarządowych, należących do federacji, wobec sektora publicznego i
innych środowisk,
• nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

5. Informacje i objaśnienia do bilansu
AKTYWA
Aktywa trwałe: nie było zmian w roku obrotowym.
Aktywa obrotowe:
Należności krótkoterminowe:
- kwota 975,60 PLN i dotyczy: kwota 6,10 PLN nadpłaty z tytułu zapłaconych faktur, kwota 969,50
PLN rozliczenia z tytułu ZUS i PIT-4.
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Inwestycje krótkoterminowe:
- kwota 465 205 ,89 PLN i dotyczy: środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
- kwota 1 800,00 PLN i dotyczy kosztów dotacji rozliczanych na przełomie roku.
PASYWA
Fundusz własny
Fundusz własny: 51 419,82 PLN
Zysk (strata) netto (nadwyżka przychodów nad kosztami): 21 274,67 PLN
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe: nie było zmian w roku obrotowym.
Zobowiązania krótkoterminowe: kwota 3 005,92 PLN dotyczy: kwota 88,05 PLN faktur do zapłaty w
2021r., kwota 1.387,87 PLN zwrotu niewykorzystanych części dotacji, kwota 1.530,00 PLN
wynagrodzeń z umów zlecenia wypłaconych w 2021 r.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe: kwota 392.281,08 PLN dotyczy części
otrzymanych dotacji w 2020 r. do realizacji projektów w 2021 r.

6. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
a/ Przychody poz.A wynoszą 956.117,00 PLN i dotyczą:
- kwota 948 407,00 PLN dotyczy wykorzystanych dotacji w 2020 r.
- kwota 7 710,00 PLN dotyczy: wpłat z tyt. składek członkowskich - 1 940,00 PLN, otrzymanych
darowizn pieniężnych - kwota 5.770,00 PLN,
b/ Koszty poz.B wynoszą 934 699,06 PLN i dotyczą:
- kwota 924 745,93 PLN dotyczy kosztów zrealizowanych projektów sfinansowanych z dotacji,
- kwota 9 953,13 PLN dotyczy kosztów pozostałej działalności statutowej.
c/ Pozostałe przychody operacyjne poz.I wynoszą 7,46 PLN i dotyczą przychodów uzyskanych z
….uzgodnień rozrachunków.
d/ Pozostałe koszty operacyjne poz. J wynoszą 150,73 PLN i dotyczą kosztów z uzgodnień
rozrachunków. …...
e/ Wynik finansowy okresu sprawozdawczego.
W CIT-8 roku 2020 r. wykazuje się: przychody 1 018 910,25 PLN koszty 10 103,86 PLN
dochód do opodatkowania
1 008 806,39 PLN
odliczenia od dochodu art.17 ust.1 pkt 47
1 008 806,39 PLN
Podstawa opodatkowania 0,00 PLN
Wynik w RZS wynosi 21 274,67 PLN
Przychody w RZS wynoszą 956 124,46 PLN
Na różnicę w kwocie 62 785,79 PLN składa się:
- kwota 392 281,08 PLN - wynika z części dotacji otrzymanej i ujętej w CIT-8 w 2020 r., która będzie
wykorzystana i rozliczona w 2021 r.
- kwota 329 495,29 PLN - wynika z części dotacji otrzymanej i ujętej w CIT-8 w 2019 r., która
została wykorzystana i rozliczona w 2020 r.
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Koszty w RZS wynoszą 934 849,79 PLN
Różnica to wyłączenia z kosztów uzyskania w kwocie 924 745,93 PLN dotyczy:
- kwot sfinansowanych dotacjami
924 745,93 PLN

7. Omówienie projektów realizowanych w okresie sprawozdawczym
W roku obrotowym Federacja korzystała z dofinansowania następujących projektów:
− projekt "Dobre konsultacje, dobry plan" 2.19 PO WER
− projekt "Organizacje stanowią prawo" 2.16 PO WER
− projekt „Monitoring prawa do sądu w latach 2019-2020” 2.16 PO WER
− projekt „Partnerstwo dla wolontariatu” Korpus Solidarności
− projekt „Silniejsi członkowie. silniejsza reprezentacja” PROO 1a
W 2020 r. rozliczono dotacje na łączną kwotę 948 407,00 PLN, z czego:
• projekt "Planowanie z mieszkańcami" 2.19 PO WER, kwota 567 077,54 PLN,
• projekt "Organizacje stanowią prawo" 2.16 PO WER, kwota 88 329,30 PLN
• projekt „Monitoring prawa do sądu w latach 2019-2020” 2.16 PO WER, kwota 32 962,20 PLN
• projekt „Partnerstwo dla wolontariatu” (Korpus Solidarności), kwota 65 011,96 PLN
• projekt „Silniejsi członkowie, silniejsza reprezentacja” (PROO 1a), kwota 195 026,00 PLN

8. Informacje o sprawach osobowych
1/ Zatrudnienie w roku obrotowym
Stan zatrudnienia na umowy o pracę na koniec 2020 r. wynosił w osobach: 4.
Zatrudniano też osoby na umowy cywilno-prawne.

9. Informacje o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie jednostki
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
Federację w dającej się przewidzieć przyszłości. Trwająca dalej pandemia COVID-19 spowodowała
zakłócenia w systemie funkcjonowania jednostki i i realizowania celów statutowych.. Zarząd
przeanalizował sytuację w kontekście COVID-19 i obecnie nie identyfikuje ryzyka dla kontynuacji
działalności w przewidywanej przyszłości.

Sporządzono dnia 20-06-2021 r.
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