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Zestawienie wszystkich uwag i wniosków, w ramach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu: Programu Współpracy 
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2011 

L.p. 
NAZWA 

ORGANIZACJI  

AKTUALNY ZAPIS 

PROGRAMU 

PROPONOWANE 

ZMIANY 
UZASADNIENIE ORGANIZACJI 

STANOWISKO DEPARTAMENTU 

ODPOWIEDZIALNEGO ZA 

ZADANIE 

STANOWISKO 

ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA 

1 

Stowarzyszenie 
Partnerstwo Społeczne 
(Toruń) 

Rozdział VI 
pkt. 1) zadania z 
zakresu pomocy 
społecznej 

pkt. 1) zadania z 
zakresu pomocy i 
integracji społecznej 

wymienione w pkt. zadania obejmują 
także integrację społeczną, stąd warto ją 
wskazać w nagłówku 
 

Departament Spraw Społecznych                          
 
Uwaga uwzględniona 
 

 
 

Zaakceptowano 

Stowarzyszenie 
Partnerstwo Społeczne 
(Toruń) 

Rozdział VI 
pkt. 1) zadania z 
zakresu pomocy 
społecznej 

l) wspieranie grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym, m.in. z 
tytułu długotrwałego 
brak zatrudnienia, 
uzależnienia, 
bezdomności, 
długotrwałego 
korzystania z pomocy 
społecznej 
 

wprowadzenie zapisu umożliwi realizację 
działań wspierających osoby dorosłe 
zagrożone wykluczeniem 
 

Departament Spraw Społecznych 
 
Uwaga nieuwzględniona 
Zaproponowane działanie 
realizowane jest za pośrednictwem  
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki - Priorytet VII „Promocja 
integracji społecznej”, Poddziałanie 
7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” 

 
 

Zaakceptowano 

Stowarzyszenie 
Partnerstwo Społeczne 
(Toruń) 
 

Rozdział VI 
pkt. 1) zadania z 
zakresu pomocy 
społecznej 
 

m) wspieranie kobiet 
pragnących wrócić na 
rynek pracy po 
przerwie na 
macierzyństwo 
 

wprowadzenie zapisu umożliwi realizację 
działań na rzecz niwelowania tego coraz 
poważniejszego problemu społecznego 
 
 

Departament Spraw Społecznych 
 
Uwaga nieuwzględniona         
Zaproponowane działanie 

realizowane jest za pośrednictwem  

Programu Operacyjnego Kapitał 

 
 

Zaakceptowano 



Ludzki - Priorytet VI, Poddziałanie 

6.1.1 
Stowarzyszenie 
Partnerstwo Społeczne 
(Toruń) 
 

Rozdział VI 
pkt. 13) działania na 
rzecz rozwoju 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
 

n) promowanie idei 
ekonomii społecznej 
oraz dobrych praktyk 
z tego zakresu w 
regionie 
 

ekonomia społeczna stanowi istotny 
instrument zwiększania potencjału III 
sektora, a tym samym rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego 
 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej / Biuro Pełnomocnika ds. 
Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi                            
 
Uwaga uwzględniona 

 
 
 
 
 
Zaakceptowano 
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Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych (Toruń) 
 

Rozdział V, Formy 
współpracy, punkt 2, 
podpunkt 6 
„promowania 
działalności sektora 
pozarządowego 
poprzez 
obejmowanie 
patronatem 
Marszałka wybranych 
przedsięwzięć 
realizowanych przez 
organizacje 
pozarządowe” 
 

Rozdział V, Formy 
współpracy, punkt 2, 
podpunkt 6 
„promowania 
działalności sektora 
pozarządowego 
współpracy 
międzysektorowej 
samorządu i 
organizacji 
pozarządowych 
poprzez 
obejmowanie 
patronatem 
Marszałka wybranych 
przedsięwzięć 
realizowanych przez 
organizacje 
pozarządowe” 
 

Objęcie patronatem Marszałka 
przedsięwzięcia realizowanego przez 
podmiot pozarządowy pokazuje dobrą 
praktykę współpracy oraz zaufanie 
partnerów, a tylko nieznacznie wpływa na 
promocję działalności w III sektorze (jak i 
promocję Samorządu). Objęcie 
patronatem powinno z założenia służyć 
promowaniu współpracy i konkretnych 
rozwiązań, a nie promocji Stron. 
 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi                       
 
Uwaga uwzględniona 
 

 
 
 
Zaakceptowano 
 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych (Toruń) 
 

Rozdział V, Formy 
współpracy, punkt 2, 
podpunkt 10 
„rekomendowania 
organizacji 
współpracujących z 
Województwem w 
przypadku ubiegania 

Rozdział V, Formy 
współpracy, punkt 2, 
podpunkt 10 
„rekomendowania 
organizacji 
współpracujących z 
Województwem w 
przypadku inicjatyw 

Określenie „organizacji współpracujących z 
Województwem” jest niejasne i sugeruje, 
że rekomendacje otrzymać mogą 
wyłącznie podmioty, które uprzednio 
uzyskały dotację ze środków 
Województwa. Zawężenie to może być 
krzywdzące dla części podmiotów 
pozarządowych. Jednocześnie fakt 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi              
 
Uwaga uwzględniona  
 

 
 
 
Zaakceptowano 



się o środki ze źródeł 
zewnętrznych, 
poszukiwania 
partnerów itp.” 
 

przygotowywanych 
przez organizacje 
pozarządowe oraz 
samych organizacji w 
procedurach 
ubiegania się o środki 
ze źródeł 
zewnętrznych, 
poszukiwania 
partnerów itp.” 
 

udzielenia rekomendacji uzależniony 
powinien być od danych przedstawionych 
przez podmiot ubiegający się o 
rekomendację  (zgodnie z oczekiwaniami i 
wymogami określonymi przez podmiot 
rekomendujący). 
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Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych (Toruń) 
 

Rozdział V, Formy 
współpracy, punkt 2, 
podpunkt 7 „…w 
miarę występowania 
pustostanów” 
 

Rozdział V, Formy 
współpracy, punkt 2, 
podpunkt 7 „„…w 
miarę występowania 
pustostanów zgodnie 
z posiadanymi 
zasobami lokalowymi 
Samorządu 
Województwa” 
 

Zapis o pustostanach sugeruje 
nieatrakcyjność danej nieruchomości na 
rynku przetargowym (komercyjnym) i 
budzi wątpliwości o jego stanie 
technicznym. 
 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi                       
 
Uwaga uwzględniona 
 

 
 
 
Zaakceptowano 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych (Toruń) 
 

Rozdział V, Formy 
współpracy, punkt 2, 
podpunkt 11 
 

Przesunięcie 
podpunktu 11 za 
podpunkt 5. 
 

Uporządkowanie kolejności i zakresu form 
współpracy.  
 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi                       
 
Uwaga uwzględniona 
 

 
 
 
Zaakceptowano 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych (Toruń) 
 

Rozdział VI, 
Priorytetowe obszary 
zadań publicznych, 
punkt 1, podpunkt f 
„wspieranie nieprzed-
szkolnych form opieki 
nad dziećmi w wieku 
przedszkolnym” 
 

Rozdział V, 
Priorytetowe obszary 
zadań publicznych, 
punkt 1, podpunkt „f” 
„wspieranie 
nieprzedszkolnych 
alternatywnych 
(innych niż 
przedszkolne) form 
opieki nad dziećmi w 

Uwaga redakcyjna. 
 

Departament Spraw Społecznych                     
 
Uwaga uwzględniona  
 

 
 
Zaakceptowano 
 



wieku 
przedszkolnym” 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych (Toruń) 
 

Rozdział VI, 
Priorytetowe obszary 
zadań publicznych, 
punkt 4, podpunkt b: 
„z zakresu 
rehabilitacji dzieci 
niewidomych” 
 

Rozdział VI, 
Priorytetowe obszary 
zadań publicznych, 
punkt 4, podpunkt b: 
„z zakresu 
rehabilitacji dzieci 
niewidomych z 
zakresu rehabilitacji 
społecznej i 
zawodowej dzieci, 
młodzieży oraz 
dorosłych 
niewidomych i słabo 
widzących” 
 

Propozycja nowego zapisu precyzuje jego 
brzmienie i charakter. 
 

Departament Spraw Społecznych - 
Wydział ds. Osób 
Niepełnosprawnych  
 
Uwaga uwzględniona częściowo 
 
Zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej i zawodowej dorosłych 
osób niepełnosprawnych mieszczą 
się w Rozdz. VI, punkt 4 podpunkt  a 
i dotyczą zlecania zadań ze środków 
PFRON.   
Zadanie będące przedmiotem uwagi 
(Rozdz. VI, punkt 4, podpunkt b) ma 
na celu  objęcie szczególnym 
wsparciem dzieci niepełnosprawne, 
zwłaszcza zamieszkałe na terenach 
wiejskich i w małych miastach, gdzie 
dostęp do rehabilitacji jest 
utrudniony. Proponuje się przyjęcie  
zapisu szerszego, który umożliwi  
wsparcie  dzieci z różnymi 
dysfunkcjami, w tym dzieci 
niewidome i słabo widzące, 
mianowicie:  „Wspieranie zadań z 
zakresu  rehabilitacji dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, w tym 
dzieci niewidomych i słabo 
widzących” 

 
 
 
 
Zaakceptowano 
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Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych (Toruń) 
 

Rozdział VI, 
Priorytetowe obszary 
zadań publicznych, 
punkt 13, podpunkt i 
„zorganizowanie 

Rozdział V, 
Priorytetowe obszary 
zadań publicznych, 
punkt 13, podpunkt i 
„zorganizowanie 

Zlecenie organizacji i realizacji dorocznego 
Wojewódzkiego Forum Organizacji 
Pozarządowych może stać się dobrą 
praktyką współpracy międzysektorowej, 
przy założeniu, że za kwestie organizacji 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi                       
 
Uwaga uwzględniona 
 

 
 
 
Zaakceptowano 



Wojewódzkiego 
Forum Organizacji 
Pozarządowych” 
 

zlecenie realizacji 
przez podmiot 
pozarządowy oraz 
współpraca 
merytoryczna przy 
organizacji i 
przeprowadzeniu 
Wojewódzkiego 
Forum Organizacji 
Pozarządowych” 
 

odpowiedzialny jest podmiot 
pozarządowy, a kwestie merytoryczne 
ustalane są przez organizatora we 
współpracy z Samorządem Województwa. 
Rozwiązanie takie pozwoli na lepszą 
współpracę Stron, jak też pozwoli na 
stworzenie przedsięwzięcia 
organizowanego „przez sektor 
pozarządowy dla sektora pozarządowego”, 
a nie – jak miało to miejsce dotychczas – 
organizacji przez samorząd regionalny 
przedsięwzięcia dla podmiotów 
pozarządowych bez ich faktycznego 
zaangażowania w przygotowania. 
Rozwiązanie to wpisuje się również w 
realizację zasady pomocniczości, zasady 
efektywności oraz zasady partnerstwa. 
 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych (Toruń) 
 

Rozdział V, 
Priorytetowe obszary 
zadań publicznych, 
punkt 13, podpunkt l 
„działania związane z 
Europejskim Rokiem 
Wolontariatu” 
 

Rozdział V, 
Priorytetowe obszary 
zadań publicznych, 
punkt 13, podpunkt l 
„inicjowanie, zlecanie 
i współpracę przy 
realizacji działań 
związanych                                       
z Europejskim Rokiem 
Wolontariatu” 
 

Obecny zapis jest zbyt ogólny i mało jasny 
– wymaga uszczegółowienia. 
 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi 
/Departament Spraw Społecznych        
 
Uwaga uwzględniona  
 

 
 
 
 
Zaakceptowano 
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Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych (Toruń) 
 

Rozdział VIII, Sposób 
realizacji programu 
 

Rozdział VIII, Sposób 
realizacji programu, 
dodanie w części „1”, 
podpunktu w 
brzmieniu: 
„konsultacje form i 
metod współpracy 

Wydaje się, że konsultowanie form i 
metod współpracy, w tym ich ulepszania, 
jest elementem oczekiwanym tak przez 
sektor pozarządowy, jak i samorządowy. 
Przy czym konsultacje te nie powinny z 
założenia służyć dyskusji nad wielkością 
kwoty środków na poszczególne konkursy, 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi                           
 
Uwaga uwzględniona 
 

 
 
 
Zaakceptowano 



Samorządu z 
organizacjami 
pozarządowymi, w 
tym organizacja 
spotkania otwartego 
poświęconego tej 
współpracy, 
prowadzenie 
>>skrzynki pomysłów 
i ulepszeń w zakresie 
współpracy<<, jak 
również konsultacje 
programu współpracy 
na 2012 rok” 
 

ale m.in. dyskusji nad metodą 
konsekwentnego przekazywania coraz 
większej liczby zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym w 
odniesieniu do ich potencjału i 
doświadczeń (zgodnie z zasadą 
pomocniczości i zasadą efektywności). 
 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych (Toruń) 
 

Rozdział VIII, Sposób 
realizacji programu, 
punkt 5, podpunkt 
„5) zorganizowanie 
Forum Organizacji 
Pozarządowych 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego” 
 

Rozdział VIII, Sposób 
realizacji programu, 
punkt 5, podpunkt „5) 
zlecenie realizacji 
przez podmiot 
pozarządowy oraz 
współpraca 
merytoryczna przy 
organizacji i 
przeprowadzeniu 
Wojewódzkiego 
Forum Organizacji 
Pozarządowych” 
 

Zgodnie z uzasadnieniem w punkcie 5 
niniejszego formularza. Jednocześnie 
wymagane jest ujednolicenie nazewnictwa 
Forum (w Programie funkcjonują dwie 
nazwy: „Wojewódzkie Forum Organizacji 
Pozarządowych” oraz „Forum Organizacji 
Pozarządowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego”. 
 
 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi                       
 
Uwaga uwzględniona 
 

 
 
 
Zaakceptowano 
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Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych (Toruń) 
 

Rozdział VIII, Sposób 
realizacji programu, 
punkt 5, podpunkt 
„8) promowanie 
działalności sektora 
pozarządowego 
poprzez 
obejmowanie 
patronatem 
Marszałka wybranych 
przedsięwzięć 
realizowanych przez 
organizacje 
pozarządowe” 
 

Rozdział VIII, Sposób 
realizacji programu, 
punkt 5, podpunkt „8) 
promowanie 
współpracy 
międzysektorowej 
samorządu i 
organizacji 
pozarządowych 
poprzez 
obejmowanie 
patronatem 
Marszałka wybranych 
przedsięwzięć 
realizowanych przez 
organizacje 
pozarządowe” 
 

Zgodnie z uzasadnieniem w punkcie 1 
niniejszego formularza. 
 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi                        
 
Uwaga uwzględniona 
 

 
 
 
Zaakceptowano 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych (Toruń) 

Rozdział X, „Sposób 
oceny realizacji 
Programu”, punkt 1 

Dopisanie punktu 14 
w brzmieniu „liczba 
organizacji, które 
skorzystały z pomocy 
finansowej i 
pozafinansowej 
województwa w 
zestawieniu z liczbą 
wszystkich 
zarejestrowanych 
organizacji w 
województwie”. 

Liczba organizacji, które korzystają ze 
współpracy finansowej i pozafinansowej w 
województwie może być elementem 
diagnozy potrzeb tychże organizacji i 
wiarygodnym wykładnikiem  współpracy 
administracji z NGO. Jednocześnie 
wskazanie kontekstu (liczby wszystkich 
NGO w regionie) może być dodatkowym 
ważnym aspektem tej diagnozy.  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi                          
 
Uwaga uwzględniona częściowo              
 
Porównanie liczby organizacji, 
którym udzielono wsparcia 
finansowego lub pozafinansowego z 
liczbą wszystkich organizacji 
zarejestrowanych w województwie 
nie jest wiarygodnym wykładnikiem 
współpracy z następujących 
powodów:  1) liczba organizacji 
zarejestrowanych znacznie różni się 
od liczby organizacji aktywnie 
działających,  2) część organizacji 
aktywnie działających nie jest 
zainteresowana współpracą z 
samorządem wojewódzkim.               

 
 
 
Zaakceptowano 



Za zasadne uznano natomiast 
porównanie liczby organizacji, które 
skorzystały ze wsparcia z liczbą 
organizacji znajdujących się w bazie 
organizacji pozarządowych woj. 
kujawsko-pomorskiego.  
Organizacje, które zechciały być w 
bazie, można uznać za podmioty 
aktywnie działające i zainteresowane 
współpracą z województwem.  
 

2 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych (Toruń) 

  

 

 
 
 
1. Program współpracy bazować powinien 
na analizie sytuacji organizacji 
pozarządowych, do której to analizy 
powinny znaleźć się odniesienia we 
wstępie do Programu. Określenie sytuacji, 
wskazanie danych wynikających z 
analiz/diagnoz stworzy możliwość nie tylko 
lepszego profilowania i określania celów 
Programu, ale również świadomego i 
konsekwentnego określenia wskaźników i 
ich mierników w treści Programu. Jednym 
ze źródeł danych może być m.in. „Badanie 
potencjału organizacji pozarządowych” 
opracowane przez Urząd Marszałkowski w 
Toruniu. 
 
2. Rozdział  II Cel główny i cele 
szczegółowe Programu: cel szczegółowy 
„3) bieżące rozpoznawanie potrzeb 
społecznych i potencjału organizacji 
pozarządowych” – dla celu tego nie ma w 
Programie ani „formy współpracy”, ani też 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi     
 
Uwaga nr 1 nieuwzględniona                                     
 
Diagnoza sytuacji  organizacji 
pozarządowych w województwie  
zamieszczona zostanie w 
wieloletnim Programie współpracy 
Samorządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi na lata 2011-2015. 
Prace nad projektem Programu są na 
ukończeniu.                                                    
 
 
 
 
 
Uwaga nr 2 uwzględniona 
częściowo          
 
"Bieżące rozpoznawanie potrzeb 
społecznych i potencjału organizacji 
pozarządowych” jest celem 

 
 
 
Zaakceptowano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaakceptowano 
 
 
 
 
 



działań w ramach „priorytetowych 
obszarów zadań publicznych” i „sposobów 
realizacji programu”, ani też mierników. W 
związku z tym, niezbędne jest dodanie 
brakujących elementów, bądź też 
usunięcie celu. 
 
 
 
 
 
3. Rozdział IX, Wysokość środków 
przeznaczonych na realizację Programu: 
„Samorząd Województwa przeznaczy na 
realizację Programu środki budżetowe w 
wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł.” 
Wskazana w Programie wysokość środków 
jest niższa od łącznej kwoty przekazanej 
organizacjom pozarządowym w ramach 
dotacji ze środków budżetu województwa 
w 2009 roku (kwota 5.166.000,00 zł). W 
Programie powinna więc zostać wskazana 
kwota nie mniejsza niż poziom 
ubiegłorocznych dotacji, bowiem zakres 
zadań zlecanych nie zmniejsza się. 
Jednocześnie wskaźniki planowane do 
osiągnięcia, określone na poziomie 
rezultatów (wskaźników produktu) roku 
ubiegłego, są gwarantem stopniowego 
rozwoju współpracy międzysektorowej. 
 
 
 
 
 
 

długofalowym, który zostanie ujęty 
w wieloletnim Programie współpracy 
Samorządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi. W związku z tym, iż 
na 2011 r. nie zaplanowano 
konkretnych działań realizujących 
ów cel, został on wykreślony z 
Programu.                                          
 
 
Uwaga nr 3  - nieuwzględniona  
 
Obecnie trwają prace nad budżetem 

Samorządu Województwa. Zapis : 

„Samorząd Województwa 

przeznaczy na realizację Programu 

środki budżetowe w wysokości co 

najmniej 5 000 000,00 zł.” nie 

rozstrzyga jednoznacznie, że na 

realizację Programu zostanie 

przekazana kwota minimalna, czyli 

5 000 000,00 zł. Użyto 

sformułowania „co najmniej 

5 000 000,00 zł”, które sugeruje, że 

podana kwota może ulec 

zwiększeniu. Na dzień podjęcia 

uchwały o przyjęciu Programu 

współpracy  zagwarantowano kwotę 

minimum, z możliwością jej 

zwiększenia. Ze względu na trwające 

prace nad budżetem Województwa 

nie jest możliwe określenie innej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaakceptowano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Rozdział X, Sposób oceny realizacji 
Programu: w części tej nie wskazano 
wskaźników oceny (podane zostały jedynie 
mierniki). Na bazie dotychczasowej 
współpracy Samorządu województwa z 
organizacjami pozarządowymi możliwe 
jest określenie planowanych do 
osiągnięcia wskaźników, gdzie jako 
wartości minimalne (planowane do 
osiągnięcia) mogłyby zostać wskazane 
osiągnięte wskaźniki z roku ubiegłego. 
Zapisanie w Programie takiego rozwiązania 
gwarantuje dla obu Stron rozwój 
dotychczasowej współpracy.  
 
5. Dopisanie do celów szczegółowych 
Programu (Rozdział II Cel główny i cele 
szczegółowe Programu) celu 
szczegółowego w brzmieniu „wspieranie 
procesu rozwoju sieci (sieciowania) 
organizacji pozarządowych województwa 
w wymiarze terytorialnym i branżowym”. 
Dalej konsekwentne dopisanie w 
„Rozdziale VI Priorytetowe obszary zadań 
publicznych” punktu „n” w brzmieniu: 
„promowanie i wspieranie procesu 
tworzenia sieci organizacji pozarządowych 
województwa w zakresie terytorialnym i 
branżowym”. W związku z tym dopisanie w 
części „Rozdział VIII Sposób realizacji 
Programu” w punkcie 1, podpunktu „9)” w 
brzmieniu „promowanie i wspieranie 
procesu tworzenia sieci organizacji 
pozarządowych województwa poprzez 

kwoty. 

Uwaga nr 4  - nieuwzględniona  

Wskaźniki  oceny zostaną zawarte     

w wieloletnim Programie współpracy 

Samorządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2011-2015. 

Prace nad projektem Programu są na 

ukończeniu.                                                    

 

 

Uwaga nr 5  - uwzględniona                                                        

 
 
Zaakceptowano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaakceptowano 



udzielanie wsparcia finansowego i 
pozafinansowego przedsięwzięciom 
zorientowanym na realizację programów 
tworzenia sieci organizacji 
pozarządowych”. I konsekwentnie 
dopisanie w części „Rozdział X Sposób 
oceny realizacji Programu” w punkcie 1 
podpunktu „14)” w brzmieniu „liczba 
przedsięwzięć zorientowanych na 
realizację programów tworzenia sieci 
organizacji pozarządowych, którym 
udzielone zostało wsparcie finansowe i 
pozafinansowe”. 
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Auto Transportowcy 
Fundacja 

 

Ochrona i promocja 
zdrowia 

 

Pomoc osobom 
poszkodowanym w 
wypadkach, pomoc 
poszkodowanym w 
katastrofach 
drogowych 
 

Dobro ludzi zmotoryzowanych oraz pomoc 
poszkodowanym w wypadkach drogowych 
jest dla Fundacji dobrem statutowym. 
Pomoc ofiarom katastrof drogowych 
stanowi  palący problem społeczny 
pomijany przez władze. W czasie ostatniej 
dekady ruch na drogach zwielokrotnił się, 
dlatego też należałoby uzupełnić program  
o powyższe  propozycje zmian 
 

Departament Zdrowia i Nadzoru 
Właścicielskiego                                                                    
 
Uwaga nieuwzględniona                                              
 
Zmiana nie jest zasadna, ponieważ 
"Wspieranie zadań z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia, w tym 
również zdrowia psychicznego"  
(Rozdz. VI, pkt. 2a) obejmuje również 
programy, mające na celu pomoc 
osobom poszkodowanym w 
wypadkach drogowych.                                                                              
 

 
 
 
Zaakceptowano 
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Auto Transportowcy 
Fundacja (Toruń) 
 

Edukacja, oświata, 
wychowanie 
 

Edukacja z zakresu 
bezpieczeństwa na 
drogach 
 

Upowszechnienie wiedzy dotyczącej 
bezpiecznych zachowań na drogach wśród 
dzieci i młodzieży w szkołach z całą 
pewnością unaoczni zagrożenia czyhające 
na drogach na najmłodszych, a co za tym 
idzie przyczyni się do zmniejszenia 
grożących na drogach niebezpieczeństw 
naszych dzieci. 
 

Departament Infrastruktury 
 
Uwaga nieuwzględniona 
 
Zadania z zakresu upowszechniania 
wiedzy dotyczącej bezpiecznych 
zachowań na drogach wśród dzieci i 
młodzieży realizują trzy 
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu 

 
 
Zaakceptowano 



Drogowego zlokalizowane na 
obszarze województwa, tj. w 
Toruniu z Oddziałem w Grudziądzu, 
w Bydgoszczy i we Włocławku. 
Ośrodki te prowadzą szeroko 
rozumiane działania edukacyjne i 
promocyjne bezpiecznego ruchu 
drogowego, współpracują też z 
innymi podmiotami realizującymi 
zadania z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego dzieci i młodzieży. 
Przy Marszałku Województwa 
Kujawsko- Pomorskiego działa 
Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, jako zespół 
koordynacyjny w sprawach 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
do której zadań należy m.in. 
inicjowanie działalności edukacyjno-
informacyjnej. 
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Fundacja na Rzecz Ofiar 
Wypadków 
Komunikacyjnych i 
Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym 
„Zielony Liść” (Toruń) 

Priorytetowe obszary 
zadań publicznych 

 

Brak programu 
dotyczącego nauki  
bezpiecznego 
poruszania się na 
drogach  
 

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, 
że nawyk bezpiecznego zachowania się na 
drogach powinien być kształtowany już od 
najmłodszych lat. Z tą myślą wskazana 
byłaby realizacja zdania z zakresu nauki, 
edukacji, wychowania dotycząca 
bezpieczeństwa na drogach. 
Uważamy, że wiele spośród wypadków 
można byłoby uniknąć poprzez uczulenie 
na zagrożenia już najmłodszych 
uczestników ruchu drogowego. Już 
bowiem w trakcie nabywania m.in. 
umiejętności jazdy na rowerze, dzieci 
powinny uczyć się rozumieć, że 
prowadzenie pojazdu to nie tylko zabawa, 

Departament Infrastruktury 
 
Uwaga nieuwzględniona 

 
Część wyjaśnienia do uwagi 
znajduje się powyżej.   
 
W sytuacji braku programu 
dotyczącego nauki bezpiecznego 
poruszania się na drogach, 
proponuje się podjęcie w 2011 r. 
rozmów w gronie  organizacji 
pozarządowych i instytucji 
publicznych odpowiedzialnych za 
zadania z tego zakresu, w celu 

 
 
Zaakceptowano 



ale czynność, która wymaga rozsądku, 
poczucia odpowiedzialności. To nie kto 
inny, ale właśnie dzieci zostaną przyszłymi 
kierowcami. Równie ważne jest 
prawidłowe poruszanie się po poboczach, 
drogach wiejskich.  
Dużo trudniej jest przecież modyfikować 
złe nawyki dorosłego, a ileż prostsze jest 
kształtowanie dobrych zasad w dziecku. 
 

zainicjowania prac nad programem. 
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Toruńska Akademia 
Rekreacji i Promocji 
 Aktywnej (Toruń) 
Niepełnosprawności; 
Kujawsko – Pomorski 
Okręgowy Związek   
Sportu Osób 
Niepełnosprawnych 
(Toruń) 

 

8) zadania z zakresu 
kultury fizycznej i 
sportu, f) przyznanie 
stypendiów 
sportowych dla 
najlepszych 
zawodniczek i 
zawodników 
reprezentujących 
Województwo i 
osiągających wysokie 
wyniki w sporcie 
kwalifikowanym, 
 

8) zadania z zakresu 
kultury fizycznej i 
sportu, f) przyznanie 
stypendiów 
sportowych dla 
najlepszych 
zawodniczek i 
zawodników 
reprezentujących 
Województwo i 
osiągających wysokie 
wyniki w sporcie  
 

Z dniem 15 października 2010 r. wchodzi w 
życie nowa ustawa o sporcie, więc nie  
można wpisywać w sporcie 
kwalifikowanym, w takim przypadku 
można się ustosunkować do sportu osób 
pełnosprawnych bądź sportu osób 
niepełnosprawnych tj.                                                                                                        
USTAWA 
z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie, 
Art. 93. 
Tracą moc: 
1) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o 
kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, 
poz. 1675, z późn. zm.32)), z wyjątkiem 
art. 43; 
2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 
1298, z późn. zm.33)). 
 

Departament Edukacji, Sportu i 
Turystyki - Biuro Sportu 
 
Uwaga uwzględniona 

 
 
 
Zaakceptowano 
 
 

Toruńska Akademia 
Rekreacji i Promocji 
 Aktywnej 
Niepełnosprawności; 
Kujawsko – Pomorski 
Okręgowy Związek   

8) zadania z zakresu 
kultury fizycznej i 
sportu 
a) wspieranie 
realizacji zadań z 
zakresu 

8) zadania z zakresu 
kultury fizycznej i 
sportu 
a) wspieranie 
realizacji zadań z 
zakresu 

USTAWA 
z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie, 
Art. 63. 
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o 
działach administracji rządowej (Dz. U. z 

Departament Edukacji Sportu i 
Turystyki / Departament Spraw 
Społecznych - Wydział ds. Osób 
Niepełnosprawnych   
 
Uwaga nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
Zaakceptowano 



Sportu Osób 
Niepełnosprawnych 

 

upowszechniania 
kultury fizycznej i 
sportu, 
 

upowszechniania 
kultury fizycznej w 
tym sportu, 
wychowania 
fizycznego i  
rehabilitacji ruchowej 
 

2007 r. 
Nr 65, poz. 437, z późn. zm.17)) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 5 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„10) kultura fizyczna;”; 
2) art. 15 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 15. Dział kultura fizyczna obejmuje 
sprawy: 
1) sportu; 
2) wychowania fizycznego; 
3) rehabilitacji ruchowej.”. 
 

 
Zapis „Wspieranie realizacji zadań z 
zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu” obejmuje 
działania realizowane na rzecz 
wszystkich osób zainteresowanych 
sportem, w tym również aktywność 
sportową  osób niepełnosprawnych.    
 
Ze względu na powiązanie sportu 
osób niepełnosprawnych z  
rehabilitacją ruchową tej grupy 
społecznej proponuje się  ścisłą, 
stałą współpracę  pomiędzy Biurem 
Sportu a Pełnomocnikiem Zarządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych.  
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Toruńska Akademia 
Rekreacji i Promocji 
 Aktywnej 
Niepełnosprawności; 
Kujawsko – Pomorski 
Okręgowy Związek   
Sportu Osób 
Niepełnosprawnych 
(Toruń) 

 

8) zadania z zakresu 
kultury fizycznej i 
sportu, 
b) wspieranie 
realizacji zadań z 
zakresu organizacji 
szkolenia sportowego 
dzieci 
i młodzieży, w tym 
kadry młodzika, 
 

8) zadania z zakresu 
kultury fizycznej i 
sportu, 
b) wspieranie 
realizacji zadań z 
zakresu organizacji 
szkolenia sportowego 
dzieci 
i młodzieży oraz 
dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, w 
tym kadry młodzika 
 

USTAWA 
z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie, 
Art. 73. 
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o 
dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) w art. 42 
ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 
„7. Minister właściwy do spraw kultury 
fizycznej dokonuje podziału środków, 
o których mowa w ust. 2 pkt  5a, oraz 
przekazuje je jednostkom samorządu 
terytorialnego. 
8. Minister właściwy do spraw kultury 
fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, 
zakres zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 
5a, objętych dofinansowaniem z budżetu 
państwa oraz sposób i tryb udzielania 

Departament Edukacji Sportu i 
Turystyki / Departament Spraw 
Społecznych - Wydział ds. Osób 
Niepełnosprawnych  
 
Uwaga nieuwzględniona 
 
Uzasadnienie, jak w uwadze 
powyżej. 

 
 
 
 
 
Zaakceptowano 
 



dotacji na te zadania, uwzględniając 
w szczególności znaczenie i charakter 
zadań związanych z budową i remontami 
obiektów sportowych oraz rozwijaniem 
sportu przede wszystkim wśród dzieci 
i młodzieży, a także sportu osób 
niepełnosprawnych.”. 
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Stowarzyszenie 
Wspierania Rozwoju 
Gospodarczego Ziemi 
Świeckiej „Inkubator 
Przedsiębiorczości” 
(Świecie) 

brak zapisu Proponujemy 
dodatkowy zapis w 
Rozdziale VI 
„Priorytetowe 
obszary zadań 
publicznych” Zadania 
z zakresu działalności 
wspomagające 
rozwój gospodarczy, 
w tym rozwój 
przedsiębiorczości, 
poprzez: 
- wspieranie działań z 
zakresu szkoleń i 
doradztwa dla osób 
chcących rozpocząć 
pozarolniczą 
działalność 
gospodarczą, 
- wspieranie działań z 
zakresu promocji i 
aktywizacji 
zawodowej osób 
pozostających bez 
pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy, 
- aktywizacja 
środowisk wiejskich w 
celu ożywienia 

  Departament Polityki Regionalnej                             

 

Uwaga nieuwzględniona                                         

 

Zaproponowane jako priorytetowe 

zadania z zakresu działalności 

wspomagającej rozwój gospodarczy, 

w tym rozwój przedsiębiorczości,  ze 

szczególnym uwzględnieniem 

obszarów wiejskich realizowane są 

za pośrednictwem następujących 

programów:                                                                        

1) Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, w tym:                                                                                                  

- Oś 1 „Poprawa konkurencyjności 

sektora rolnego i leśnego” (m.in. 

korzystanie z usług doradczych przez 

rolników i posiadaczy lasów, 

modernizacja gospodarstw rolnych),                                                       

- Oś 3 „Jakość  życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki 

wiejskiej” (m.in. różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej, 

tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw),                                             

 
 
Zaakceptowano 
 



gospodarczego 
obszarów wiejskich, 
Wspieranie działań z 
zakresu rozwoju 
przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 
oraz możliwości 
wsparcia 
finansowego 
działalności 
gospodarczej. 

- Oś 4 LEADER (Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju),                                                                               

2) Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki, w tym:  

Priorytet VI „Rynek pracy otwarty 

dla wszystkich” 

Poddziałanie 6.1.1 ”Wsparcie 

osób pozostających bez 

zatrudnienia na regionalnym 

rynku pracy” 

Działanie 6.2 ”Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia” 
Działanie 6.3 
"Inicjatywy  lokalne  na  rzecz 
podnoszenia  poziomu 
aktywności zawodowej  na 
obszarach  wiejskich"  
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Stowarzyszenie 
Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Wsparcia 
Inicjatyw 
Pozarządowych "Tłok" 
(Toruń) 

  Wnosi o dodanie 
zapisu: 
1) by organizację 
Forum Organizacji 
Pozarządowych, zlecić 
organizacjom 
pozarządowym, 
2) by kwota środków 
przeznaczanych na 
otwarte konkursy dla 
organizacji 
pozarządowych 
wynosiła 1,5 % 
budżetu, 
3) by ujednolicić 

 
 
 
1) jest to wydarzenie dla ngo, stąd one 
powinny być jego organizatorami, z uwagi 
na możliwość doboru treści do potrzeb 
ngo 
 
2) taki odstetek został podany w 
propozycji wieloletniego programu, który 
został wspólnie wypracowany przez 
środowisko ngo i przedstawicieli 
samorządu 
 
 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi                               
 
Uwaga nr 1 - uwzględniona                                    
 
 
 
 
Uwaga nr 2 - nieuwzględniona                                        
Propozycja przeznaczenia 1,5% 
środków budżetu na zlecanie zadań 
publicznych organizacjom 
pozarządowych odnosi się do 
projektu Programu wieloletniego, 
który jest w końcowym etapie 

 
 
 
Zaakceptowano 
 
 
 
 
Zaakceptowano 
 
 
 
 
 
 



wysokość wkładów 
własnych do projektu 
we wszystkich 
zadaniach na 
poziomie 20 % i by 
był to wkład tylko 
rzeczowy przy 
dotacjach do 40 tys. 
złotych, zaś powyżej 
40 tys. by był to 
wkład finansowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3) wysokość wkładów w tej samej 
instytucji pozwala na unikanie błędów 
formalnych podczas składania ofert, 
spowodowanych różną wysokością 
wkładów własnych. Przy niskich dotacjach 
do 40 tys. wkład rzeczowy powinien 
wystarczyć, jako przejaw zaangażowania 
organizacji w działanie, podobna wysokość 
wkładów obowiązuje  np. w FIO. 

 

przygotowań. Zgodnie z jego 
założeniami, wypracowanymi przez 
zespół roboczy, poziom 1,5%, miałby 
być  osiągany stopniowo w ciągu 5 
lat. Nie ma możliwości zapewnienia 
takiej wysokości środków, tj. ok. 15 
mln zł w 2011r.                                                                              
 
Uwaga nr 3 -  nieuwzględniona                           
 
Wysokość środków budżetowych 
przeznaczonych na dotacje dla 
organizacji pozarządowych oraz 
zróżnicowanie zlecanych zadań w 
ramach poszczególnych konkursów 
nie pozwalają na wprowadzenie 
zaproponowanych zasad 
ujednolicenia wysokości wkładów 
własnych. Argument dotyczący 
błędów formalnych, 
spowodowanych różną wysokością 
wkładów własnych nie jest zasadny, 
ponieważ potencjalny 
wnioskodawca powinien 
każdorazowo zapoznać się z 
regulaminem konkursu.                           

 
 
 
 
 
 
 
 
Zaakceptowano 
 

 


