
SPRAWOZDANIE Z TRZECIEGO ROKU PRAC 

IV KADENCJI RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2019-2021 

 

I. Zrealizowane zadania 

1. Realizacja obowiązków organizacji pozarządowych w zakresie przepisów dotyczących dostępności 

dla osób ze szczególnymi potrzebami 

W związku z planowanym wejściem w życie obowiązków dla organizacji pozarządowych wynikających 

z przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, Rada – współpracując z koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Marszałkowskim – 

przygotowała wstępny zarys, a następnie szczegółowy materiał, który przybliża zasady poprawnego 

wypełnienia obowiązków wynikających z ww. ustawy i zostanie włączony jako materiał pomocniczy do 

wojewódzkich otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. Założeniem dla 

powstania materiału było pokazanie jak poprawnie i zgodnie z intencją ustawodawcy realizować zasady 

dostępności w ofertach konkursowych finansowanych ze środków publicznych. [kwiecień-sierpień 

2021] 

2. Rozpoczęcie działań na rzecz rozwijania współpracy międzynarodowej organizacji pozarządowych  

W związku z ujęciem, na wniosek Rady, w Programie współpracy Samorządu Województwa z 

organizacjami pozarządowymi zagadnienia rozwijania współpracy międzynarodowej organizacji z 

regionu, Rada spotkała się z przedstawicielami właściwych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, 

rozpoczęła zbieranie pomysłów dot. realizacji współpracy, jak i ujęła w programie Wojewódzkiego 

Forum NGO spotkanie tematyczne poświęcone współpracy ponadnarodowej organizacji 

pozarządowych. [sierpień-listopad 2021] 

3. Kolejna inicjatywa na rzecz wsparcia dla NGO w ramach łagodzenie skutków pandemii 

Rada włączyła się w działania na rzecz wykorzystania petycji kujawsko-pomorskich organizacji 

pozarządowych na rzecz stworzenia konkursu ze środków Województwa na wsparcie instytucjonalne 

dla organizacji jako rozwiązania służącego niwelowaniu skutków pandemii w organizacjach 

pozarządowych. W ramach przedstawionej petycji pojawiła się propozycja uruchomienia konkursu na 

wsparcie instytucjonalne na granty do 5 tys. zł., rozliczane metodą ryczałtową i dystrybuowane w 

ramach narzędzia regrantingu dla organizacji istniejących min. 1 rok i takich, które wykażą, że 

pogorszenie sytuacji finansowej powiązane jest z panującą pandemią. Rada zdecydowała o powołaniu 

zespołu roboczego (składającego się z pracowników Urzędu Marszałkowskiego, wnioskodawców i 

Rady), który zajmie się sprawą, jak też wyodrębniła środki finansowe na przeprowadzenie badania 

potrzeb organizacji powstałych w wyniku pandemii koronawirusa. Wynik prac Rady w tym zakresie ma 

zostać wdrożony w 2022 roku. [wrzesień-grudzień 2021] 



4. Przygotowanie wyborów do kolejnej kadencji RDPP Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Rada przygotowała regulamin wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady 

Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego kolejnej kadencji (na lata 2022-

2024). Dokument ten został przyjęty zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a 

wybory zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2021 roku [czerwiec-sierpień 2021] 

5. Usprawnienia w pracy RDPP 

• Rada postanowiła, że jej spotkania mają charakter comiesięczny, a w sytuacji, gdy nie pojawiają się 

bieżące tematy dyskusji i spotkań, spotkania te są odwoływane i przeprowadzane w kolejnym 

miesiącu.  

• Do programu kolejnych posiedzeń Rady wprowadzono jako stały punkt relację z prac Konwentu 

Wojewódzkich RDPP, którego Rada jest członkiem. 

 
6. Działania w zakresie opiniowania dokumentów 

W trzecim roku prac Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała następujące dokumenty: 

 sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2020” ; 

 częściowe sprawozdanie z wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2020; 

 projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania 

mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą; 

 projekt „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 

województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025”; 

 projekt „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-

pomorskim na lata 2021-2025”; 

 projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego; 

 projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022; 

 projekt Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. 

 
II. Reprezentowanie RDPP 
 

1. Udział przedstawicieli Rady w spotkaniu Konwentu Rad Działalności Pożytku Publicznego. 

2. Udział przedstawiciela Rady w Regionalnym Komitecie Ekonomii Społecznej. 

3. Udział w zespole opracowującym Strategię Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-

Pomorskiego do 2030 r. 



 
III.  Terminy posiedzeń 

W roku 2021 odbyło się 8  posiedzeń Rady w następujących terminach: 

 30 marca 2021 (w formule "zdalnej"), 

 27 kwietnia 2021 (w formule "zdalnej"), 

 29 czerwca 2021 (w formule "zdalnej"), 

 27 lipca 2021 (w formule "zdalnej"), 

 26-27 sierpnia 2021 (dwudniowe spotkanie wyjazdowe), 

 29 września 2021, 

 09 listopada 2021, 

 14 grudnia 2021 (w formule "zdalnej"). 

Ponadto pomiędzy posiedzeniami RDPP odbywały się spotkania Prezydium Rady. 

 

Informację o działaniach Rady znaleźć można w prowadzonej przez RDPP grupie tematycznej na 

Facebooku: Kujawsko-Pomorska RDPP >>, jak i na stronie internetowej dot. współpracy samorządu 

regionu z organizacjami pozarządowymi ngo.kujawsko-pomorskie.pl. 

https://www.facebook.com/groups/719159995162934/

