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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. opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym, 

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, 
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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, 

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 2013 roku 

 

W roku 2013 roku Federacja zajmowała się przede wszystkim (a) propagowaniem 

standardów dotyczących jakości i efektywności działania w środowisku organizacji 

pozarządowych, (b) prowadzeniem prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla 

środowiska organizacji pozarządowych, monitorowania tych regulacji, a także ich 

przestrzegania, (c) zbieraniem i upowszechnianiem informacji dotyczących relacji 

organizacji pozarządowych z administracją publiczną, szczególnie tych, które są istotne 

dla praktycznej realizacji zasady pomocniczości, (d) zbieraniem i upowszechnianiem 

informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla 

organizacji pozarządowych, (e) zbieraniem i upowszechnianiem informacji na temat 

zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji 

pozarządowych (f) zajmowaniem stanowiska wobec praktyk związanych z działalnością 

organizacji pozarządowych, (g) upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji 

pozarządowych, (h) organizacją i prowadzeniem szkoleń, poradnictwa, informacji dla 

organizacji pozarządowych.  

 

Działania Federacji w 2013 roku w dużym stopniu skupiały się wokół kontynuacji 

realizowanego od maja 2011 roku projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji 

Pozarządowych - rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” 

(POKL.05.04.02-00-843/10) we współpracy partnerskiej Federacji z Liderem projektu - 

Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki. Projekt realizowany był do września 2013 

roku i skupiał się na wzmacnianiu potencjału Federacji, jakości działań organizacji 

pozarządowych, rzecznictwie interesów NGO i skutecznej współpracy z administracją 

publiczną.  

Dodatkowo do głównych działań Federacji w 2013 roku należała realizacja dwóch 

partnerskich projektów dot. konsultacji społecznych: (1) „Wysoka jakość konsultacji 

społecznych” w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 

Priorytet I: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, na podstawie umowy nr 
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0513/D/3/2012, w którym Federacja pełni rolę Partnera projektu, a Liderem projektu jest 

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki. Przedsięwzięcie realizowane jest od 

sierpnia 2013 roku do końca sierpnia 2014 roku; oraz (2) „Wspólne wyzwania, wspólna 

odpowiedzialność” (POKL.05.04.02-00-E56/13) finansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym Federacja pełni rolę Lidera projektu, a Partnerem 

projektu jest Powiat Bydgoski. Przedsięwzięcie realizowane jest od sierpnia 2013 roku do 

lutego 2015 roku. 

 

 

 

IV. Działalność Federacji w 2013 roku (szczegółowy opis podejmowanych 

działań): 

 

Działania podejmowane przez Federację w 2013 roku dotyczyły przede wszystkim 

realizacji następujących celów statutowych Federacji: 

 

1. rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia 

tożsamości środowiska organizacji pozarządowych, 

 

 Działalność zespołu eksperckiego przy Federacji (tzw. think-tank 

pozarządowy). W skład zespołu wchodzi 21 osób, zarówno przedstawicieli 

organizacji członkowskich, jak i organizacji współpracujących z Federacją. 

Działalność zespołu jest bezpośrednio powiązana z podejmowaniem 

kolejnych wyzwań i działań przez Federację (wspólne ustalenia 

oddziaływają na aktywność Federacji). Jednocześnie zespół stanowi 

zaplecze merytoryczne i kadrowe Federacji, jego członkowie angażują się w 

realizację bieżących działań Federacji. 

 
o W I połowie 2013 roku odbyło się 5 spotkań zespołu eksperckiego. 

Podczas spotkań omawiane były poszczególne działania projektu PO KL 

„Kujawsko-Pomorska Federacja…” (szkolenia, spotkania itp.), zasady 

funkcjonowania procesu certyfikacji „Organizacja sprawdzona”, 

założenia i elementy Planu strategicznego Federacji i inne. 

o W II połowie roku poszczególni członkowie zespołu włączali się w 

realizację projektów konsultacyjnych, współtworząc ich przebieg, 

program działań, uczestnicząc w realizacji itp. 

 

 Realizacja 3 szkoleń dla kujawsko-pomorskich NGO nt. „Metody i techniki 

dialogu obywatelskiego”. Podczas szkoleń koncentrowano się na 

zagadnieniach związanych ze współpracą NGO z samorządem przede 

wszystkim w odniesieniu do zasad współpracy, programów współpracy z 

NGO (znaczenie, elementy, celowość, monitoring programu), procesów 

konsultacji społecznych (bariery, formy i skuteczność konsultacji), metod 

dialogu obywatelskiego (sposoby włączania mieszkańców, przykłady 

technik partycypacyjnych). Uczestnikami szkoleń było 47 osób z 30 

organizacji pozarządowych. Szkolenia były prowadzone przez 

przedstawicieli Federacji (zespołu eksperckiego) i zorganizowano je 

dwukrotnie w Toruniu oraz jeden raz w Bydgoszczy. 

 
 

2. rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla 

organizacji członkowskich: 

 

 liczne 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 upowszechnianie federacyjnego „Systemu Komunikacji 

i Konsultacji” (narzędzie informatyczne dostępne on-line) służącego 

konsultowaniu dokumentów publicznych, aż po udział w konsultacjach 

społecznych, gremiach opiniodawczych i zespołach roboczych. 

 

 opracowanie informatyczne i graficzne 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. Serwis został uruchomiony w grudniu 2013 roku. 

 

 przeprowadzenie akcji dot. uwzględnienia głosu środowiska pozarządowego 

w przygotowaniach Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

do 2020 roku – od publicznego protestu skierowanego do Marszałka 

Województwa wobec nieuwzględniania środowisk pozarządowych w 

przygotowaniach strategii, przez wspólne z Urzędem Marszałkowskim 

zorganizowanie otwartego spotkania dla organizacji pozarządowych aż po 

zebranie i przedłożenie wniosków i postulatów Federacji do dokumentu, z 

których duża część została uwzględniona w ostatecznej wersji Strategii. 

 

 udział 3 przedstawicieli Federacji, wybranych w otwartej regionalnej 

procedurze wyboru, w Grupie roboczej wspierającej przygotowanie 

Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020; 

 
 udział przedstawicieli Federacji w zespołach roboczych dwóch projektów 

innowacyjnych prowadzonych przez CISTOR SPS - jednego poświęconego 

tworzeniu funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej i 

drugiego, związanego z tworzeniem programu współpracy Gminy Miasta 

Toruń z podmiotami ekonomii społecznej; 

 

 udział przedstawiciela Federacji w pracach nad projektem Krajowego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz nad projektem ustawy o 

przedsiębiorstwie społecznym. 

 
 udział 3 przedstawicieli Federacji w pracach Rady Pożytku Publicznego 

Miasta Torunia 2013-2014 w charakterze członków Rady; 

 

 wsparcie procesu powstania Powiatowej Rada Działalności Pożytku 

Publicznego w Radziejowie oraz udział przedstawiciela Federacji w pracach 

Rady z funkcją jej przewodniczącego; 

 

 udział przedstawicieli Federacji w zespole ds. przygotowania "Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-

2020", zespole ds. pożytku publicznego przy Biurze Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, w zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie 

ekonomii społecznej przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i innych; 

 

 udział przedstawicieli Federacji w pracach komisji oceny wniosków 

składanych w ramach konkursów o środki Gminy Miasta Toruń (Wydział 

Zdrowia UMT) oraz o środki Samorządu Województwa (Departament 

Zdrowia UM WK-P, Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. 

Organizacji Pozarządowych); 

 



Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w 2013 roku 

Strona  - 5 - 

 
3. kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji 

pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku 

 

 Realizacja drugiej edycji procesu certyfikacji znakiem jakości „Organizacja 

sprawdzona”. Certyfikacja jest autorskim pomysłem Federacji i służy 

promowaniu jakości i wysokich standardów w organizacjach wspierających 

społeczne i obywatelskie zaangażowanie członków, pracowników i 

wolontariuszy organizacji pozarządowych.  

Powołana została Kapituła Certyfikatu (uchwała Zarządu Federacji), w skład 

której weszli przedstawiciele zespołu eksperckiego Federacji (8 osób), 

samorządów miast na prawach powiatu i samorządu regionalnego (3 

osoby), samorządu gospodarczego (1 osoba) oraz radca prawny i 

przedstawiciel Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego (łącznie 14 osób). 

Opracowano regulamin i zasady przyznawania znaku „Organizacja 

sprawdzona”. Przeprowadzono szeroką akcję promocyjną certyfikacji. Do 

procesu certyfikacji zgłosiły się 23 kujawsko-pomorskie NGO. Certyfikat 

przyznano 6 NGO, którym okolicznościowe statuetki i dyplomy wręczono w 

trakcie organizowanego przez Federację spotkania (seminarium) 

poświęconego certyfikacji. Promowaniu procesu certyfikacji służył także 

cykl sześciu artykułów sponsorowanych w regionalnej prasie 

(podsumowujący certyfikację, promujący podmioty wyróżnione).  

 

 

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

 

 Uczestnictwo w konsultacjach społecznych (zgłoszenie uwag) m.in. 

następujących dokumentów: 

 

o projekt Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej 

na lata 2013-2020 (luty 2013 roku);  

o projekt nowego wzoru oferty dla organizacji pozarządowych oraz 

nowego wzoru sprawozdania (wrzesień 2013); 

o projekt „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami 

pozarządowymi na 2014 rok” (wrzesień/październik 2013); 

o projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Bobrowo z 

organizacjami pozarządowymi na 2014 rok” (październik 2013); 

o projekt „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-

pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” (październik 

2013); 

o „Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 

Projekt 2.0” (październik/listopad 2013); 

o projekt „Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń w 2014 roku z 

organizacjami pozarządowymi” (listopad 2013); 

o projekt „Programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2014” (listopad 2013); 

 

W konsultacjach wielu z ww. dokumentów Federacja brała udział jako 

najaktywniejszy uczestnik (najwięcej zgłoszonych uwag, zwłaszcza do 

programów współpracy samorządu z organizacjami), bądź też jako jedyny 

reprezentant województwa. Uwagi zgłaszane w konsultacjach mają 

charakter zmian merytorycznych, wskazywania alternatywnych rozwiązań 

lub negatywnych skutków planowanych regulacji. 
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5. działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z 

administracją publiczną wszystkich szczebli: 

 

 realizacja projektu „Wysoka jakość konsultacji społecznych” skierowanego 

na przeprowadzenie pilotażowo czterech procesów konsultacyjnych 

dotyczących programów współpracy administracji regionalnej i lokalnej 

wszystkich szczebli, dalej zebranie doświadczeń z tych procesów i na tej 

podstawie opracowanie poradników wskazujących praktyczne, 

transparentne i dające się zastosować w konkretnych środowiskach modele 

konsultacyjne. Realizując projekt w 2013 roku, Federacja zrealizowała 

procesy konsultacyjne współpracując z Województwem Kujawsko-

Pomorskim (poziom regionalny projektu), Powiatem Rypińskim (poziom 

powiatowy), Gminą Miasta Włocławek (miasto na prawach powiatu), Gminą 

Miastem Radzyń Chełmiński (poziom gminy miejsko-wiejskiej) i Gminą 

Bobrowo (poziom gminy wiejskiej). W podsumowywanie doświadczeń, 

prowadzenie spotkań i opracowanie modeli konsultacyjnych włączeni są 

członkowie zespołu eksperckiego Federacji. 

 

 realizacja projektu „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” w 

partnerstwie z Powiatem Bydgoskim. Przedstawiciele Federacji i Starostwa 

Powiatowego (łącznie 8 osób) utworzyli zespół konsultacyjny, który 

prowadzi całość przedsięwzięcia. Od sierpnia do września 2013 roku zespół 

wypracował założenia i sposoby realizacji konkretnych procesów 

konsultacyjnych. Następnie przedstawiciele lokalnych organizacji, a przede 

wszystkim instytucji powiatu i gmin z terenu powiatu wzięli udział w 

szkoleniach wprowadzających w tematykę konsultacji społecznych, a w 

2014 roku uczestniczyć będą w szkoleniach służących wypracowaniu 

konkretnych scenariuszy konsultacji. Na realizację przygotowanych 

scenariuszy – po zatwierdzeniu przez ww. zespól konsultacyjny – 

otrzymają bony konsultacyjne (wsparcie finansowe).   

 

 stworzenie i upowszechnianie działań Biura monitoringu przy Federacji, 

które zbiera, podsumowuje i upowszechnia działania rzecznicze, 

monitoringowe i strażnicze Federacji – zakładka internetowa 

www.federacja-ngo.pl/monitorujemy. Na stronie www opublikowane 

zostało w 2013 roku 9 raportów z działań strażniczych (monitoringowych) 

Federacji, m.in. „RAPORT Jak wyłaniać przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do gremiów doradczych i zespołów roboczych”, „RAPORT 

Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych” oraz „RAPORT Kto nie 

konsultuje, nie ma racji”. 

 

 opracowanie i wydanie poradnika „Konsultacje społeczne”, który 

adresowany jest do organizacji pozarządowych i wskazuje jak w sposób 

prosty, ale transparentny realizować konsultacje społeczne w małych 

miejscowościach. 

 

 opracowanie i wydanie poradnika „Dialog organizacji pozarządowych i 

administracji publicznej”, który opisuje możliwości współpracy sektora 

pozarządowego i lokalnego samorządu. 

 

 realizacja 6 seminariów tematycznych dla organizacji pozarządowych nt. 

„Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej” (Toruń, luty 

2013), „Jak rozmawiać z samorządem” (Brodnica, kwiecień 2013), 

„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 

2014-2020” (Chełmno, maj 2013), „Inicjatywa lokalna – narzędzie 

współpracy z samorządem” (Bydgoszcz, maj 2013), „Jak zwiększać wpływ 

http://www.federacja-ngo.pl/monitorujemy
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Rady Działalności Pożytku Publicznego i NGO na tworzenie lokalnych polityk 

publicznych oraz aktywizować do udziału w konsultacjach społecznych” 

(Bydgoszcz, wrzesień 2013), „Jakiego programu współpracy powiatu 

radziejowskiego z NGO na 2014 rok oczekujemy” (Radziejów, wrzesień 

2013). W spotkaniach tych uczestniczyło od 15 do 25 organizacji 

pozarządowych. Prowadzącymi seminaria byli członkowie zespołu 

eksperckiego Federacji. 

 

 realizacja 8 debat dla organizacji pozarządowych nt. „PFRON od kuchni” 

(Toruń, marzec 2013), „Co na plus, co na minus? Debata o dotacjach 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla NGO” (Toruń, maj 2013), 

„Samorządy zlecają – organizacje realizują” (Wąbrzeźno, maj 2013), 

„Budżet partycypacyjny Gminy Miasta Toruń” (Toruń, czerwiec 2013), „Rola 

i zadania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Radziejowskim” 

(Radziejów, czerwiec 2013), „Jakiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego WK-P 2014-2020 chcemy?” (Toruń, lipiec 2013), „Jaki 

Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi 

na 2014 rok” (Wąbrzeźno, wrzesień 2013), „Usprawniamy miejskie 

konkursy” (Toruń, wrzesień 2013). Debaty cieszyły się różnym stopniem 

zainteresowania – w poszczególnych debatach uczestniczyło od 12 do 20 

organizacji pozarządowych, a prowadzącymi byli członkowie zespołu 

eksperckiego Federacji. 

 

 

6. wspieranie działalności organizacji członkowskich 

 

 Zespół ekspercki opracował założenia „Planu strategicznego Federacji do 

2016 roku”, które zostały przedyskutowane wśród organizacji 

członkowskich. Ostateczna wersja Planu została przyjęta przez 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Federacji (27.09.2013). Proces zbierania 

informacji i propozycji wśród podmiotów członkowskich i zespołu 

eksperckiego Federacji trwał od kwietnia 2012 roku. Dokument wskazuje 

działania planowane do realizacji dotyczące współpracy wewnętrznej (m.in. 

integracja, informowanie, współpraca, wzmacnianie potencjału, tworzenie 

„klastra” pozarządowego, wspieranie idei OPP, zwiększanie liczby 

podmiotów członkowskich, wzmacnianie wizerunku, tworzenie kapitału 

żelaznego, rozwój współpracy międzynarodowej) oraz współpracy 

zewnętrznej (m.in. rozwój idei certyfikacji, certyfikacja administracji 

publicznej przyjaznej organizacjom, współpraca z innymi federacjami, 

współpraca z administracją, w tym rzecznictwo interesów NGO, 

upowszechnianie partycypacji obywatelskiej i konsultacji społecznych, 

rozwój działań strażniczych).  

 

 Funkcjonowanie zespołu eksperckiego Federacji, w tym spotkania dla 

zespołu służące wymianie doświadczeń, zbieraniu pomysłów i ustalaniu 

działań dla Federacji. 

 
 Realizacja w formie debat i seminariów zagadnień (tematów) bezpośrednio 

związanych z działalnością organizacji członkowskich oraz zgłaszanych 

przez organizacje (działania opisane w pkt. 5, w tym tematy dotyczące 

funduszy unijnych po 2014 roku, usprawnienia miejskich konkursów, 

tworzeni rady pożytku publicznego w Radziejowie, problematyki rozliczeń w 

PFRON i inne). Ustalenia, wnioski i rekomendacje z ww. spotkań były 

zbierane przez Federację, upowszechniane oraz przekazywane do instytucji 

publicznych. 
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 Opracowanie i wydanie publikacji podsumowującej działania Federacji w l. 

2011-2013, proces tworzenia Federacji, jej stopniowy rozwój, główne 

osiągnięcia oraz katalog organizacji członkowskich. Publikacja została 

wydrukowana w nakładzie 800 szt. i rozkolportowana wśród kujawsko-

pomorskich organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych. 

 
 Wskazanie i wybór przedstawiciela Federacji do Zarządu Ogólnopolskiej 

Federacji Organizacji Pozarządowych. 

 

 Zakończone sukcesem starania (złożenie wniosku) o przyznanie Nagrody 

Prezydenta Miasta Torunia liderowi organizacji członkowskiej, 

Stowarzyszenia „Jestem”, p. Zenonowi Nienartowiczowi w kategorii 

„ekonomia społeczna”. 

 
 Udział przedstawicieli Federacji w zespołach i grupach roboczych 

związanych tematycznie z działalnością organizacji członkowskich. 

 
 Udzielanie rekomendacji i referencji organizacjom członkowskim. 

 
 Upowszechnianie działań organizacji członkowskich w ramach kontaktów z 

administracją publiczną, innymi organizacjami pozarządowych oraz przez 

stronę internetową Federacji, serwisy branżowe i społecznościowe.  

 
 

 

V. Zmiany w Federacji 

 

W 2013 roku nie nastąpiły zmiany Statutu Federacji. Przeprowadzono wybory do Komisji 

Rewizyjnej Federacji w trakcie Walnego Zebrania Federacji w kwietniu 2013 roku. 

Komisję Rewizyjną tworzą: Tomasz Dominiak (Stowarzyszenie Subicere), Jolanta 

Gawryłkiewicz (Fundacja Kreatywnej Edukacji) oraz Zenon Rumiński (Stowarzyszenie 

Serce za serce). 

W związku z rezygnacją z udziału w pracach Zarządu Federacji p. Katarzyny Śmigielskiej 

(Wiceprezes Zarządu), Zarząd dokonał kooptacji Członka Zarządu, p. Ewy Grobelskiej, a 

wybór ten został zatwierdzony przez Walne Zebranie Federacji (26 kwietnia 2013 roku).  

 

W 2013 roku do Federacji dołączyły trzy podmioty, a jedna organizacja zrezygnowała z 

członkostwa (Stowarzyszenie Azyl z siedzibą w Toruniu).  

 

 „Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom 

Potrzebującym Wsparcia z siedzibą w Toruniu decyzją Zarządu Federacji z 

dnia 13 maja 2013 roku, 

 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Inowrocławiu 

decyzją Zarządu Federacji z dnia 04 czerwca 2013 roku, 

 Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego z siedzibą w Solcu Kujawskim 

decyzją Zarządu Federacji z dnia 25 listopada 2013 roku. 

 

Tym samym, na koniec 2013 roku liczba organizacji członkowskich wzrosła do 17 

organizacji. 

 

 

VI. Księgowość Federacji  

 

Księgowość Federacji prowadzona jest w oparciu o Ustawę o rachunkowości.  
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Wynik finansowy Federacji w 2013 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 

2.785,04 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i cztery grosze). 

Przychody Federacji stanowiły składki członkowskie, darowizny oraz dotacje 

(dofinansowanie) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Grantu 

Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  

 

W ramach realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych 

- rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” (POKL.05.04.02-00-

843/10) wydatkowano środki w kwocie 70.650,05 zł (projekt nie wymaga wnoszenia 

wkładu własnego). Wszystkie złożone sprawozdania z realizacji projektu zostały przyjęte i 

rozliczone. W 2013 roku instytucja grantodawcza (Departament Wdrażania EFS w 

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej) przeprowadził kontrolę wydatków projektu, 

która nie wykazała uchybień ani nieprawidłowości.  

 

W ramach realizacji projektu „Wysoka jakość konsultacji społecznych” (Umowa 

0513/D/3/2012) wydatkowano środki w kwocie 48.925,10 zł, w tym 28.195,00 zł dot. 

zakupu wartości niematerialnych (umowa wymaga wniesienia wkładu własnego 

rzeczowego i finansowego na poziomie 10% wartości wydatków). Wszystkie złożone 

dotychczas sprawozdania z realizacji projektu zostały przyjęte i rozliczone, a instytucja 

grantodawcza (Ecorys Sp. z o.o.) dokonała wizyty monitoringowej w trakcie działań 

projektu (monitoring dotyczył jednego ze spotkań realizowanych w ramach projektu i nie 

wykazał uchybień bądź nieprawidłowości. 

 

W ramach realizacji projektu „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” 

(POKL.05.04.02-00-E56/13) wydatkowano środki w kwocie 30.331,70 zł, w tym 3.548,00 

zł dot. zakupu środka trwałego (projekt nie wymaga wnoszenia wkładu własnego). 

Wszystkie dotychczas złożone sprawozdania z realizacji projektu zostały przyjęte i 

rozliczone. 

 

 

[-] 

 
Podpisy członków Zarządu Federacji 


