
Protokół Nr 6/2018
z posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 31  stycznia  2018 r.  w Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Mazowieckiego w Warszawie,  przy  
ul.  Jagiellońskiej  26  w godz.  13.00  –  14.30  odbyło  się  szóste  posiedzenie  Mazowieckiej  Rady  Działalności 
Pożytku Publicznego IV kadencji.

W spotkaniu udział wzięli: 

przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa 
mazowieckiego:

1) Dorota Jezierska – zgłoszona przez Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat,
2) Alicja Korkosz – zgłoszona przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego,
3) Magdalena Nieckarz – zgłoszona przez Fundację Suwak,
4) Hubert Pasiak – zgłoszony przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności

w Krzesku,
5) Beata Puda – zgłoszona przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego,
6) Andrzej Rybus-Tołłoczko – zgłoszony przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego 

im. Władysława Broniewskiego,
7) Piotr Śliwiński – zgłoszony przez Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza,
8) Andrzej Sławomir Trzeciakowski, zgłoszony przez Klub Sportowy Delta Warszawa,
9) Bartłomiej Włodkowski, zgłoszony przez Fundację Ave;

przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego:
1) Wioletta Paprocka-Ślusarska – radna Województwa Mazowieckiego,
2) Leszek Przybytniak – radny Województwa Mazowieckiego,

przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego: 
− Jan Myszak – Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi;

przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego:
1) Jarosław Kozłowski – wskazany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

Województwa Mazowieckiego,
2) Mariusz Młynarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu,

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
3) Jacek Zalewski – wskazany przez Wojewódzką Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Na spotkanie nie przybyli:

przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego:

Jan Rejczak – radny Województwa Mazowieckiego;

przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego:

1) Janusz Sobolewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

2) Izabela Stelmańska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (usprawiedliwiła swoją nieobecność przed 
posiedzeniem).

W spotkaniu wzięli również udział:

− Joanna Malarczyk – Kierowniczka Biuro Dialogu Obywatelskiego; 

− Jan Myszak – Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi.



Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

Posiedzenie przebiegało wg następującego porządku:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu z pierwszego posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Przyjęcie  harmonogramu prac Rady na 2018 r. 
4. Wyznaczenie przedstawicieli do komisji konkursowych w obszarach:

1) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (1 przedstawiciel MRDPP, wybór 2 przedstawicieli 
NGO),

2) „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (1 przedstawiciel MRDPP),
3) „Turystyka i krajoznawstwo” (1 przedstawiciel MRDPP),
4) "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych" (1 przedstawiciel MRDPP)

5. Informacja o uchwałach podjętych przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w trybie 
obiegowym;

6. Informacja o uczestnictwie przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych 
opiniujących oferty złożone w konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie;

7. Informacja o uczestnictwie przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w pracach 
innych zespołów i rad.

8. Sprawy różne
- Pierwsze doświadczenia i pytania o funkcjonowanie systemu Witkac.pl w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Z uwagi na nieobecność Współprzewodniczącej Izabeli Stelmańskiej posiedzenie prowadził Andrzej Rybus-
Tołłoczko.

AD. 1.

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

AD 2.

Członkowie  Rady  zatwierdzili  protokół  z  piątego  posiedzenia  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku 
Publicznego. 

W tym momencie przedstawicielka Wojewody w Radzie –  Sylwia Pietrzak – poinformowała, że od przyszłego 
posiedzenia zastąpi ją Jan Myszak, który 15 stycznia br. objął funkcję Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego 
ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

AD. 3.

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ustaliła harmonogram posiedzeń w 2018 roku. Zaplanowane 
zostały 4 posiedzenia: 21 marca 2018 r., 23 maja 2018 r. 5 września 2018 r. i 21 listopada 2018 r.

AD.4.

W kolejnej części posiedzenia Rada wyznaczyła przedstawicieli do komisji konkursowych dwóch obszarach:

1) Do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych" Rada wyznaczyła Beatę Pudę - członkinię Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego  zgłoszoną  przez  Centrum  Innowacji  Społeczeństwa  Informacyjnego  (Uchwała  nr  22/2018 
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

W otwartym naborze do komisji w tym obszarze zgłoszono dwie osoby:
- Anna Grędecka, wskazana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej 
- Danuta Ryba, wskazana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, 

które zostały członkami komisji. Rada nie musiała dokonywać wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

2)  Do komisji  konkursowej  opiniującej  oferty  w konkursie  ofert  na realizację  zadań  w obszarze  „Wspieranie 
i upowszechnianie  kultury  fizycznej”  Rada  wyznaczyła  jako  swojego  przedstawiciela  –  Bartłomieja 



Włodkowskiego – członka Mazowieckiej  Rady Działalności  Pożytku Publicznego zgłoszonego przez Fundację 
Ave;

Spośród 5 osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w otwartym naborze kandydatów na członków tej 
komisji Rada wybrała:

- Alicję Korkosz przedstawicielkę AMNIS - Stowarzyszenia na rzecz Mieszkańców Sochaczewa i Okolic;
- Grzegorza Grabowskiego przedstawiciela Zielonkowskiego Forum Samorządowego.

(Uchwała nr 23/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego)

Członkowie  Rady  zadeklarowali  również  swoje  uczestnictwo  w  komisjach  konkursowych  w  konkursach  w 
następujących obszarach:

- „Kultura,  sztuka,  ochrona  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego”  (Andrzej  Sławomir  Trzeciakowski, 
zgłoszony przez Klub Sportowy Delta Warszawa), 

- „Turystyka i krajoznawstwo” (Piotr Śliwiński – zgłoszony przez Unię Związków Sportowych Warszawy i 
Mazowsza),

- "Porządek  i  bezpieczeństwo  publiczne"  (Hubert  Pasiak  –  zgłoszony  przez  Stowarzyszenie  Ośrodek 
Kultury i Aktywności w Krzesku),

- „Kultura,  sztuka,  ochrona dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego  -  zadanie  16  i  zadanie  17”  (Alicja 
Korkosz – zgłoszona przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego),

- „Ratownictwo i ochrona ludności” (Andrzej Rybus-Tołłoczko – zgłoszony przez Chorągiew Mazowiecką 
Związku Harcerstwa Polskiego im. Władysława Broniewskiego).

AD. 5.

W okresie pomiędzy piątym i szóstym posiedzeniem Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego nie 
przyjęła żadnej uchwały trybie obiegowym.

AD. 6.

W okresie pomiędzy piątym i szóstym posiedzeniem Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego nie 
odbywały się posiedzenia komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert dla organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

AD. 7.

Hubert Pasiak i Andrzej Rybus-Tołłoczko przypomnieli dyskusje, które odbywały się na posiedzeniach Rady 
poprzedniej kadencji, także z udziałem Marszałka Województwa, przed ogłoszeniem konkursów w ramach RPO 
WM w zakresie  ekonomii  społecznej.  Przypomnieli  o  dużej  roli  Ośrodków Wspierania  Ekonomii  Społecznej 
w działaniach na rzecz organizacji pozarządowych.
Zauważyli,  że  obiecywane  podejście  partnerskie  jest  wykorzystywane  w ograniczonym zakresie.  Organizacje 
pozarządowe raczej nie mają dostępu do konkursów z uwagi na wyśrubowane kryteria dotyczące minimalnego 
rocznego  budżetu  organizacji,  w  ich  ocenie  Rada  powinna  lobbować,  o  to  aby  w  przyszłym  okresie 
programowania było więcej działań dedykowanych społecznościom lokalnym, ale również o włączanie organizacji 
pozarządowych w realizację zadań już w ramach obecnego RPO WM – na podstawie podejścia partnerskiego.
Zaproponowali  zaproszenie  na  przyszłe  posiedzenie  przedstawiciela  Departamentu  Rozwoju  Regionalnego 
i Funduszy Europejskich. Za celowe uznali również przyjęcie uchwały w sprawie wsparcia ekonomii społecznej na 
Mazowszu. 

Andrzej  Rybus-Tołłoczko przekazał  informacje  z  ostatniego  posiedzenia  Konwentu  Wojewódzkich  Rad 
Działalności  pożytku  publicznego  (1.12.2017  r.).  Omawiane  były  dobre  praktyki  z  województwa 
Zachodniopomorskiego, w tym regranting, Gość konwentu – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności -  Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Karczmarczyk zapowiedział duże zmiany w rozporządzeniach 
dotyczących konkursów ofert, zmiany będą konsultowane. Konwent przyjął rekomendację dotyczącą dotacji na 
wkłady własne organizacji pozarządowych w innych konkursach – rekomendacja ta zostanie zaprezentowana na 
konwencie Marszałków w województwie opolskim. Omawiano koncepcje związane z powołaniem Rady Dialogu 
Obywatelskiego.  7.03.2018 planowane jest kolejne posiedzenie Konwentu, poruszane będą kwestie związane ze 
ww. rozporządzeniami, zmianą przepisów dotyczących usług turystycznych.
Na  bazie  tematyki  poruszanej  na  konwencie  zaproponował  włączenie  punktów  w  porządki  obrad  kolejnych 
posiedzeń:



- zmiana przepisów o usługach turystycznych i propozycja objęcia przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego szkoleniami organizacji pozarządowych, których działania wiążą się ze świadczeniem tego 
rodzaju usług (21.03.2018)

- projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej – zaproszenie na posiedzenie przedstawiciela Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (21.03.2018)

- dotacje na wkłady własne (maj 2018)

Hubert Pasiak jako członek Grupy Roboczej do spraw KSOW poinformował o naborze wniosków dla partnerów 
KSOW. Poinformował o terminie i  miejscu składania wniosków i zachęcał  do rejestracji  jako partner Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich.

AD. 8.

W  związku  z  wprowadzeniem  w  konkursach  ogłaszanych  przez  Zarząd  Województwa  Mazowieckiego, 
realizowanych  przez  komórki  organizacyjne  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  w 
Warszawie generatora ofert - Witkac.pl Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego przyjęła uchwałę nr 
24/2018,  w  której  podziękowała  za  przyjęcie  rozwiązania  usprawniającego  procedurę  konkursową  oraz 
ułatwiającego uprawnionym podmiotom ubieganie się o dotacje z budżetu województwa.

Jednocześnie, wyrażając niedosyt związany z zakresem wykorzystania generatora Rada zawnioskowała o:

1) jak najszybsze  wprowadzenie  generatora Witkac.pl  także w ramach konkursów realizowanych przez 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – celem ujednolicenia procedury konkursowej.

2) wprowadzenie w ramach procedury konkursowej potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej we 
wszystkich  komórkach  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  w  formie 
jednostronicowego „potwierdzenia złożenia oferty”, a nie wydruku całej oferty, podpisanego przez osoby 
uprawnione do reprezentowania oferenta.

Współprzewodniczący  Rady  zobowiązali  się  do  przekazania  uchwały  na  ręce  Marszałka  Województwa 
Mazowieckiego.

Członkowie  Rady  wymienili  się  również  doświadczeniami  w  korzystaniu  z  Witkac.pl  w  praktyce  swoich 
organizacji.

Na tym posiedzenie zakończono, kolejne zaplanowano na 21 marca 2018 r.

Protokołowała

Joanna Malarczyk   
                                                           

      
            Współprzewodniczący Mazowieckiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego

Andrzej Rybus Tołłoczko

Załączniki:

Lista obecności


