
Gdańsk, 11 października 2022 r. 

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 

Konsultacje odbywały się na podstawie: 

1) Art.5 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) § 5 ust. 2 oraz § 9 ust.2 Uchwały Nr 

1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 

z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji; 

2) § 12 ust.2 Uchwały Nr 464/XXVII/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 

29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 

W dniu 22 września 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego został poinformowany 

o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, zwany dalej Programem. 

Zarządowi Województwa Pomorskiego został przedłożony projekt Programu, ogłoszenie 

o konsultacjach oraz projekt formularza konsultacji. 

W dniach od 22 września do 7 października 2022 roku odbyły się konsultacje mające na celu 

poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust.3 w/w 

ustawy na temat projektu Programu. 

Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej pomorskie.eu, 

rops.pomorskie.eu, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP. 

Zaproszenie do konsultacji zostało również rozesłane drogą elektroniczną do: Centrów 

Organizacji Pozarządowych województwa pomorskiego, Pomorskiej Rady Organizacji 

Pozarządowych, Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Wojewódzkiej Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych oraz informacyjnie do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania uwag w ww. terminie w formie 

on-line, poprzez kontakt telefoniczny oraz podczas V Forum organizacji pozarządowych 

powiatu kościerskiego, które odbyło się 24 września 2022 r. w Kościerzynie. 

W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynęło stanowisko od Ogólnopolskiej Federacji 

Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku przesłane pocztą, które wnosi o dalsze 

szerokie uwzględnianie działań na rzecz seniorów oraz poszerzanie działań dla tej grupy 

wiekowej w konsultowanym Programie.  

W ramach przeprowadzonych konsultacji poprzez pocztę elektroniczną wpłynęły 3 e-maile z 

łącznie ośmioma uwagami do projektu Programu, zgłoszone przez trzy podmioty. Siedem 

uwag nie zostało uwzględnionych, jedna uwaga została częściowo uwzględniona. 



L.p Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 

Podmiot 

zgłaszający 

Uzasadnienie uwagi Uwzględniona/ nieuwzględniona / 

Uzasadnienie 

§ 5. Priorytetowe zadania publiczne 

1. Pkt 1  ppkt 1) 

dodać: 

… ze szczególnym 

uwzględnieniem 

dożywiania dzieci z rodzin 

o niskim statusie 

materialnym w 

stołówkach szkolnych, 

świetlicach 

terapeutycznych i in. 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

Dziecko głodne nie funkcjonuje w pełni sprawnie 

intelektualnie na lekcjach. Głód może być 

również czynnikiem popychającym dziecko do 

kradzieży i innych wykroczeń. 

 

Nieuwzględniona 

Dożywianie dzieci jest zadaniem własnym gminy 

o charakterze obowiązkowym. Nie jest to 

zadanie samorządu województwa, jednak w 

ramach zadań z zakresu pomocy społecznej 

mogą się pojawić „nowe rozwiązania z pomocy 

społecznej” uwzględniające poruszany problem. 

Zatem nie jest to kwestia zadania w programie 

współpracy, tylko ofert składanych w konkursie. 

2. Pkt 12 

dodać: 

2.c) Wspieranie działań na 

rzecz ochrony zwierząt 

hodowlanych. 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

W XXI wieku, gdy zbadane naukowo są reakcje 

zwierząt na ból i stres chów klatkowy kur i innych 

zwierząt nie powinien mieć miejsca. 

 

Nieuwzględniona 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 

r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2022.572 t.j.) zarząd 

województwa przygotowuje i wykonuje program 

upowszechniania znajomości przepisów ustawy 

wśród rolników przez wojewódzkie ośrodki 

doradztwa rolniczego (WODR). 

Zadanie realizowane jest ustawowo, ale WODR 

nie są organizacjami pozarządowymi. 

3. 

 

 

 

 

 

Pkt 12 

3.e) Wspieranie działań  

edukacyjnych na rzecz 

kształtowania środowiska 

szczególnie wśród dzieci i 

młodzieży. 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

Dziecięca wrażliwość pozwala na szybkie 

zaakceptowanie poprawnych ekologicznie 

zachowań, a  zastosowanie  przez dzieci nabytych 

w czasie edukacji zachowań w środowisku 

rodzinnym skłonić może również niezbyt  

wyedukowanych rodziców do proekologicznego 

postępowania. 

Nieuwzględniona 

Zapisy w pkt 12 3. a-d  w pełni wyczerpują 

kształtowanie wrażliwości na przyrodę przez 

każdą grupę wiekową. Zadania realizowane 

przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

są skierowane głównie do dzieci i młodzieży. 

Działania w zakresie ekologicznych zachowań 

wśród dzieci i młodzieży leżą poza 

kompetencjami samorządu województwa. 



L.p Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 

Podmiot 

zgłaszający 

Uzasadnienie uwagi Uwzględniona/ nieuwzględniona / 

Uzasadnienie 

4. Pkt 12 ppkt 1  

ten pkt można przenieść 

do punktu 13 

Fundacja 

Chlorofeel 

Nie ma związku z ekologią i ochroną dziedzictwa 

przyrodniczego. 

Nieuwzględniona 

Zapisy wyczerpują działania PROT w zakresie 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii, w 

sposób pośredni, ale jednak jako ochrona. PROT 

jest parterem lub liderem m.in. w projektach 

międzynarodowych dotyczących budowania 

oferty dziedzictwa przyrodniczego, a tym samym 

budowania oferty w zgodzie z naturą i ekologią, 

wspierającą zrównoważone wykorzystanie tego 

dziedzictwa.   

5. Pkt 12. ppkt 2)  

powinny znaleźć się w 

tym miejscu  

- Działalność Ośrodków 

Rehabilitacji Dzikich 

Zwierząt. 

Fundacja 

Chlorofeel 

Ośrodki realizują działania, które bezpośrednio 

wpływają na ochronę dzikich zwierząt. 

Nieuwzględniona 

Ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt podlegają 

pod Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 

 

6. Pkt 18 

dodać: wspieranie 

działania na rzecz 

stabilizacji zatrudnienia w 

III  sektorze, w tym:  

wspieranie regularnych 

badań sektora i rynku, 

upowszechnianie 

problemu braku 

stabilizacji zatrudnienia, 

dążenie do wdrożenia 

wieloletnich programów 

współpracy, wspieranie 

FRIM Fundacja 

Rozwoju Interim 

Managementu 

Raport: http://kustabilizacjingo.org.pl/ 

oprojekcie/raporty-z-badan/ 

Z raportu wynika, że III sektor nie jest w stanie 

zadbać o pracowników bez możliwości pracy na 

projektach wieloletnich, bez dywersyfikacji 

źródeł dochodów i wsparcia liderów w procesie 

budowania strategii i długofalowego myślenia o 

rozwoju organizacji (czego kluczowym 

elementem powinna być polityka rozwoju kadr). 

Więcej w rekomendacjach (str 69 i 129 raportu i 

dalsze po nich) 

Częściowo uwzględniona 

1. Samorząd Województwa Pomorskiego 

przyjął w roku 2021 Wieloletni Program 

Współpracy na lata 2021-2025. 

2. Wspieranie regularnych badań sektora i 

rynku, upowszechnianie problemu braku 

stabilizacji zatrudnienia, dążenie do wdrożenia 

jest możliwe poprzez realizację pkt 18 ppk 5) 

w § 5 (prowadzenie systematycznych działań 

monitorujących i analitycznych w kontekście 

kondycji III sektora, współpracy 

międzysektorowej i rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego w województwie pomorskim; 

http://kustabilizacjingo.org.pl/oprojekcie/raporty-z-badan/
http://kustabilizacjingo.org.pl/oprojekcie/raporty-z-badan/


L.p Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 

Podmiot 

zgłaszający 

Uzasadnienie uwagi Uwzględniona/ nieuwzględniona / 

Uzasadnienie 

liderów organizacji w 

edukacji z zakresu 

zarządzania organizacją, 

strategii działania i 

zatrudniania. 

3. Finansowanie wskazanych działań 

wzmacniających stabilność zatrudnienia w 

organizacjach pozarządowych będzie 

możliwe poprzez realizację działań FEP 2021-

2027, po uprzednim przyjęciu dokumentu 

przez KE. Regionalny program strategiczny w 

zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i 

wrażliwości społecznej w zakresie 

interwencji w działaniu 2.3.1 Wsparcie 

organizacji pozarządowych, w pkt 4 wskazuje 

„Wzmocnienie NGO w prowadzeniu 

działalności gospodarczej (klauzule 

społeczne, współpraca z biznesem – 

wymiana know-how, kooperacja)”. Jest to 

zadanie zaplanowane do realizacji w 

najbliższych latach. 

§ 6. Wysokość środków planowanych na realizację programu 

7. Pkt 2  ppkt k) 

Zbyt mała kwota 

przeznaczona na 

realizację zadań. 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

Bardzo wyczerpująco opracowany  pkt. 17 daje 

nadzieję na szeroko zakrojoną pomoc dla osób 

potrzebujących różnego rodzaju terapii i 

wsparcia. Niestety, moim zdaniem wysokość 

środków przeznaczona na ten cel nie daje 

gwarancji pełnej jego realizacji. 

Nieuwzględniona 

Źródłem finansowania zadania określonego w 

pkt 17 programu współpracy są wpływy za 

wydane zezwolenia na obrót hurtowy napojami 

alkoholowymi w województwie pomorskim. W 

ramach środków z niniejszych wpływów 

realizowane są zadania województwa 

wynikające z następujących ustaw: ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, ustawy o zdrowiu publicznym – 

zadania w zakresie profilaktyki uzależnień na 



L.p Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 

Podmiot 

zgłaszający 

Uzasadnienie uwagi Uwzględniona/ nieuwzględniona / 

Uzasadnienie 

poziomie uniwersalnym, selektywnym i 

wskazującym, ustawa o zatrudnieniu socjalnym 

– dotowanie centrów i klubów integracji 

społecznej, ustawa o działalności leczniczej – 

dotowanie ośrodków terapii uzależnień 

Samorządu Województwa, ustawa o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 

realizacja polityki w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz szkoleń dla osób 

pracujących z osobami zarówno doznającymi, 

jak i doświadczającymi przemocy w rodzinie. 

Plan budżetu z powyższych wpływów jest 

corocznie ustalany na poziomie około 600 000 zł, 

stąd nie ma możliwości zwiększenia środków 

biorąc pod uwagę wymienione wyżej zadania. 

§ 7. Formy współpracy 

 8. Pkt 1 dopisać: 

c) zlecania realizacji zadań 

publicznych z 

pominięciem otwartego 

konkursu ofert (tzw. tryb 

uproszczony), zgodnie z 

przepisami określonymi w 

art. 11b i 19a ustawy; 

FRIM Fundacja 

Rozwoju Interim 

Managementu 

 

Sprawdzona forma z sytuacji kryzysowych w roku 

2022 

Nieuwzględniona 

W programie współpracy wskazany jest tryb 

zlecania zadań (art.19a) w § 6 pkt 2 oraz w § 7 

pkt 2 dokumentu. 

Natomiast wskazany art. 11b z ustawy 

o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie odnosi się do kompetencji 

Prezesa Rady Ministrów.  

 

 


