
Protokół Nr 10/2018
z posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 21 listopada 2018 r.  w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  przy  
ul.  Jagiellońskiej 26 w godz. 12.00 – 14.00 odbyło się dziesiąte 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) Beata Puda – zgłoszona przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego;
5) Andrzej Rybus-Tołłoczko – zgłoszony przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego 

im. Władysława Broniewskiego;
6) Piotr Śliwiński – zgłoszony przez Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza;

przedstawiciel Sejmiku 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) Janusz Sobolewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
3) Izabela Stelmańska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie 

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

Na spotkanie nie przybyli:

przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa 
mazowieckiego:

1) Hubert Pasiak – zgłoszony przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności
w Krzesku (usprawiedliwił swoją nieobecność przed posiedzeniem);

2) Andrzej Sławomir Trzeciakowski, zgłoszony przez Klub Sportowy Delta Warszawa;
3) Bartłomiej Włodkowski, zgłoszony przez Fundację Ave;

przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego:
1) Leszek Przybytniak – radny Województwa Mazowieckiego;
2) Wioletta Paprocka-Ślusarska – radna Województwa Mazowieckiego;
3) Jan Rejczak – radny Województwa Mazowieckiego;

przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego:
1) Mariusz Młynarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

W spotkaniu wzięła również udział:
- Joanna Malarczyk – Kierowniczka Biuro Dialogu Obywatelskiego w Departamencie Organizacji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.



Zaplanowano, aby posiedzenie przebiegało wg następującego porządku:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie  Protokołu  z  dziewiątego  posiedzenia  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku 

Publicznego.
3. Informacja o przyjęciu  Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami  

pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

4. Planowany harmonogram ogłoszenia konkursów na rok 2019 
5. Mazowieckie Barwy Wolontariatu – informacja o rozstrzygnięciu konkursu. 
6. Informacja  o  uczestnictwie  przedstawicieli  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  w 

pracach Konwentu Wojewódzkich RDPP oraz innych zespołów i rad.
7. Podsumowanie 2 roku IV kadencji:

a. podjęte uchwały
b. opiniowane dokumenty
c. frekwencja 

8. Sprawy różne

Posiedzenie prowadził Współprzewodniczący MRDPP Andrzej Rybus-Tołłoczko.

AD. 1.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Z tym, że z uwagi na nieobecność na części posiedzenia 
Współprzewodniczącej Izabeli Stelmańskiej, informacja na temat ustawy o imprezach turystycznych i usługach 
powiązanych zostanie przedstawiona w chwili jej dotarcia na posiedzenie, niezależnie od omawianego właśnie 
zagadnienia.

AD 2.
Zatwierdzono protokół z 9. posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

AD. 3

Informację przyjęciu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  
wolontariacie na 2019 rok przedstawiła Joanna Malarczyk.

Program został przyjęty przez Sejmik Województwa 16 października 2018 roku – bez zmian w stosunku do 
projektu  prezentowanego  na  poprzednim  posiedzeniu  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku 
Publicznego. 

Joanna Malarczyk przypomniała, że środki finansowe wskazane w programie nie obejmują środków na zadania 
dotyczące  rehabilitacji  społecznej  osób  z  niepełnosprawnościami  pochodzących  z  PFRON.  Poinformowała 
również o możliwej perspektywie zwiększenia środków wskazanych w programie na zadania publiczne dotyczące 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z uwagi na istniejąca rezerwę na ten cel.

Andrzej  Rybus-Tołłoczko zapytał  o  wprowadzenie  systemu  Witkac  do  obsługi  konkursów  prowadzonych 
w MCPS.
Joanna Malarczyk i dyrektor Janusz Sobolewski – poinformowali, że nie ma jednoznacznej deklaracji dyrektora 
MCPS w kwestii wprowadzenia systemu w 2019 roku. 

Przewodniczący poprosił o uzyskanie takiej informacji  z MCPS.

AD. 4

Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert na rok 2019 został rozesłany  da członków 
MRDPP w wersji elektronicznej przed posiedzeniem.

Andrzej Rybus-Tołłoczko zgłosił dwa postulaty związane z konkursami ofert. Pierwszy dotyczył 
określania w ogłoszeniach konkursowych jak najpóźniejszego terminu zakończenia realizacji zadań. 



Najlepiej 31 grudnia.  Drugi dotyczył konkursów w MCPS – zadbania o wydłużenie terminów realizacji 
konkursów, aby nie dochodziło do sytuacji, w której program teoretycznie całoroczny może być 
realizowany od czerwca do października, czyli o jak najwcześniejsze ogłaszanie konkursów i 
nieprzedłużanie terminów oceny.

Joanna Malarczyk zadeklarowała, że w trakcie opiniowania ogłoszeń konkursowych Biuro Dialogu 
Obywatelskiego będzie zwracało uwagę na tę kwestię i przypomniała, że zarówno departamenty, jak 
i MCPS mają obowiązek dostarczenia informacji zwrotnej i uzasadnienia w przypadku 
nieuwzględnienia uwag Rady. 

Wskazała również, że jednym z celów przygotowania harmonogramu konkursów, było pokazanie 
Radzie, kiedy należy spodziewać się pracy związanej z opiniowaniem ogłoszeń i udziałem w komisjach 
konkursowych.

Andrzej Rybus-Tołłoczko zaapelował do członkiń i członków Rady o zgłaszanie się do komisji 
i proponowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Jan Myszak zapytał czy wcześniejsze ogłaszania konkursów, tj. do 28 lutego spowodowane jest 
wejściem w życie nowych rozporządzeń dotyczących wzorów oferty, umowy, sprawozdania.

Joanna Malarczyk poinformowała, że zdecydowanie główną przyczyną jest umożliwienie 
organizacjom dłuższej realizacji zadań.

AD. 5
Mazowieckie Barwy Wolontariatu – informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Joanna Malarczyk poinformowała, że w tym roku na konkurs wpłynęło 60 zgłoszeń. Ocenie powołanej przez 
marszałka  województwa  kapituły  konkursu  podlegały  przede  wszystkim:  zaangażowanie,  innowacyjność, 
skuteczność  i  partnerstwo  w  działaniach  podejmowanych  przez  wolontariuszy.  Wyniki  konkursu  zostały 
ogłoszone w trakcie Gali Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego 12 października 2018
Przedstawiła również Radzie sylwetki laureatów i osób wyróżnionych.
I miejsce: Wychowankowie grupy VI w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu – przygodę z wolontariatem 
rozpoczęli w 2012 roku od wyremontowania pomieszczeń Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie. 
Dzieci ze Świetlicy poprosiły o pomoc w lekcjach i wspólną zabawę. Tak Rozpoczął się projekt „Mój Młodszy  
Brat”.  Potem przyszły  kolejne  –  współpraca  z  Fundacją  „Mam Marzenie”,  Gminnym Ośrodkiem Pomocy w 
Puszczy Mariańskiej. Sami często pochodzą z trudnych środowisk, mają różne doświadczenia , wiele widzieli i  
doświadczyli, ale zawsze spotkanie z chorobą biedą, starości wywołuje q nich jeszcze większy zapał do pomocy. 
Robią więcej, angażują się bardziej.

II miejsce: Aneta Komisarczuk - wolontariuszka w Programie Pokoi Rodzinnych Fundacji Ronalda McDonalda 
-  Wolontariat  rozpoczęła  w  2015  roku,  na  starcie  studiów.  Jako  wolontariuszka  na  Oddziale  Onkologii  i 
Hematologii odwiedza małych pacjentów, maluje z nimi, gra w gry planszowe, rozmawia. By rodzice choć na 
chwilę mogli wyjść z szpitalnej Sali,  pójść samemu zrobić sobie kawę, odetchnąć, porozmawiać,  wyżalić się 
innym  rodzicom.  Znajduje  też  czas  na  setki  innych  rzeczy:  przygotowuje  wykłady,  jest  przewodnikiem  dla 
nowych wolontariuszy, sprząta, parzy kawę dla i, pomaga w organizacji wydarzeń dla pacjentów, rozdaje setki 
zaproszeń, występuje w przedstawieniach… Aneta to młoda kobieta, przed którą jest WSZYSTKO. Ale to już 
również kobieta, która rodzi w innych zwątpienie, czy przypadkiem nie zmarnowało się kawałka swojego życia. 
Bo Ona wszystko robi lepiej, wydajniej, jakoś bardziej… Nie marnuje ani godziny swojego czasu. Wszystko ma 
cel i jest ważne.

III miejsce: Konrad Jóźwik - 23-letni absolwent ekonomii chętnie bierze udział w życiu społecznym Szydłowca i 
okolic. Wolontariat jest dla niego możliwością poprawiania życia innych. To bezinteresowna pomoc  ludziom, 
którzy  tego  potrzebują.  Angażuje  się  w  akcje  charytatywne,  dzięki  jego  aktywności  i  działaniom  innych 
szydłowieckich  wolontariuszy  udało  się  zebrać  ponad  140  000  złotych  na  leczenie  Wioli,  Ady,  Mateusza, 
Zuzanny… W latach 2015 – 2017 trzykrotnie został nagrodzony w plebiscycie „Nasz Szydłowiec w kategorii 
Człowiek Roku.

Wyróżnienia: 

Renata Bany – jest nauczycielem, pracuje w szkole już ponad 20 lat. Od 1996 roku, czyli od początku pracy 
zawodowej jest opiekunką Szkolnego Koła PCK w Publicznej szkole podstawowej w Kaleniu. Bardzo bliska jej 



sercu  jest  tematyka  honorowego  krwiodawstwa,  którą  zaszczepia  swoim  wychowankom.  Efekty  widać  po 
wynikach konkursów, w których zajmują on czołowe miejsca, jak i po fakcie, że rodzice jej obecnych uczniów 
nadal utrzymują więź z PCK i nadal oddają krew, jako honorowi krwiodawcy.

Katarzyna Frączek – jest wolontariuszką Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie i 
Grupy Wsparcia TROP. Pracuje z podopiecznymi organizacji, angażuje nowych wolontariuszy, wydaje gazetkę, 
wygłasza prelekcje w szkołach. Jej współpracownicy mówią, że ponadprzeciętne zaangażowanie Kasi sprawia, 
że realizacja kolejnych projektów, przedsięwzięć i pomysłów jest o wiele łatwiejsza. Zawsze mogą liczyć na jej 
pomoc, wsparcie, uśmiech, dobre słowo. Wiedzą, że razem niemożliwe zrobią od ręki, a na cuda trzeba będzie 
chwilę poczekać.

Łukasz  Kalbarczyk –  wolontariusz  w  Przedszkolu  Niepublicznym  „Tęczowe  Ognisko”  –  Gdy  miał  10  lat 
przyszedł do przedszkole do którego uczęszczał i zaproponował, że będzie dzielił się z dziećmi swoją pasją – 
czytaniem. Ad tego casu z dużą pasją przybliża przedszkolakom klasykę literatury dziecięcej. Robi to w sposób 
ciekawy  i  innowacyjny.  Po  doświadczeniach  z  wolontariatem  z  książką  w  przedszkolu  podejmuje  również 
działania w redakcji  gazety „Biblioteczne Co Nieco” w Bibliotece Publicznej  w Grodzisku Mazowieckim oraz 
pomaga  przy  organizacji  imprez  dla  dzieci  (noc  w  bibliotece)  a  także  w  świetlicy  w  swojej  szkole.

Andrzej Rybus-Tołłoczko podzielił  się swoimi spostrzeżeniami z pozycji  członka kapituły konkursu. Zachęcił 
również do zgłaszania wolontariuszy z organizacji reprezentowanych w Radzie.

AD. 6

Andrzej Rybus-Tołłoczko poinformował o planowanym Posiedzeniu Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności 
Pożytku Publicznego w Województwie Podkarpackim. W porządku obrad przewidziano następujące m. in. punkty:
- przygotowanie do posiedzenia Komitetu Pożytku Publicznego udziałem reprezentantów 16 regionalnych izb 
obrachunkowych. na które zostali zaproszeni również przedstawiciele konwentu. 
- rozpoczynające się w województwach prace nad Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2021-2027
- ustawa o imprezach turystycznych i usługach powiązanych i kwestia przegotowania organizacji pozarządowych 
do zawartych w niej regulacji i braku stanowiska Ministerstwa Sportu i Turystyki.

AD. 7

Podsumowania drugiego roku kadencji zostało rozesłane e-mailem przed posiedzeniem Rady. Podsumowanie 
zawierało zestawienie 
- podjętych uchwał
- opiniowanych dokumentów
- frekwencji na posiedzeniach.
Andrzej Rybus-Tołłoczko zaapelował o regularne uczestnictwo w posiedzeniach.

AD. 8

Izabela Stelmańska przedstawiła pierwsze doświadczenia związane z wejściem w życie ustawy o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Podstawową trudnością jest fakt, że Ministerstwo Sportu i 
Turystyki nie wydało żadnej interpretacji przepisów ustawy. Ustawa jest niejasna i interpretacje mogą być różne i 
inne np. w zależności od województwa. 

Andrzej Rybus-Tołłoczko zapytał czy dużo organizacji pozarządowych zarejestrowało się w Rejestrze 
Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

Izabela Stelmańska odpowiedziała, że nie, jednak podstawowym problemem jest to, że zarówno organizacje i 
przedsiębiorcy nie mają świadomości prawnej na temat nowych regulacji.

Bartłomiej Włodkowski zapytał w jaki sposób Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego traktował 
będzie organizacje sportowe.

Izabela Stelmańska poinformowała, że o ile będą spełnione przesłanki z ustawy, co do liczby wyjazdów w czasie 
roku - urząd nie będzie miał innego wyjścia jak traktować te wyjazdy jako wyjazdy turystyczne. 

Na pytania dotyczące kontroli podmiotów, Izabela Stelmańska odpowiedziała, że kontrole dotyczące 
przestrzegana przepisów ustawy zaczną się po nowym roku. Prowadzone będą zgodnie z przyjętym planem, 



natomiast możliwe są również kontrole doraźne. Doprecyzowała, że do wszczęcia kontroli nie wystarczy 
niepoparty dowodami donos.

Rada wspólnie wyrażała wątpliwości, co do możliwych interpretacji kwestii związanych z ustawowymi pojęciami 
„nieograniczonej liczby odbiorców”, „odpłatności”. 

Janusz Sobolewski wyraził zdziwienie, że w sytuacji, kiedy zostały wprowadzone nowe przepisy, które są 
niejasne i podmioty, których potencjalnie te przepisy dotyczą są zaniepokojone, obawiają się kontroli, zadają 
pytania, instytucja, która jest odpowiedzialna za te przepisy – ministerstwo – unika odpowiadania na te pytania. 

Izabela Stelmańska zadeklarowała, że organizacje pozarządowe, w przypadku wątpliwości czy ustawa ma 
zastosowanie w ich indywidualnym przypadku możliwe jest zadanie pytania (na piśmie lub w ramach spotkania) 
w departamencie Kultury Promocji i Turystyki. Celem Urzędu nie jest kontrolowanie, ściganie i karanie, ale 
doprowadzenie do sytuacji, w której ustawa jest przestrzegana.

Członkinie  i  członkowie  Rady wymienili  również  opinie  dotyczące nowego rozporządzenia  Przewodniczącego 
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i  ramowych  
wzorów umów dotyczących  realizacji  zadań  publicznych  oraz  wzorów  sprawozdań  z  wykonania  tych  zadań
Jako główne różnice w stosunku do poprzedniej regulacji wskazali: rozliczanie przez rezultaty, nacisk na trwałość 
rezultatów brak obowiązku przedstawiania faktur do sprawozdań, brak załączników do ofert, niekompatybilność 
wzorów ofert, umów i sprawozdań, powodującą, że przy sporządzaniu umowy trzeba będzie żądać od organizacji  
dodatkowych informacji  o których nie było  w ofercie, a w sprawozdaniu przedstawiać wyliczenia wskaźników, 
spełnienia których nie deklarowało się w ofercie.
Jacek Zalewski zwrócił  uwagę,  że  w przypadku projektów na  rzecz  dzieci  z  niepełnosprawnościami  trudno 
o wskazanie  mierzalnych  rezultatów stąd obawa  związana  z  oceną i  rozliczaniem projektów składanych na 
nowych wzorach.

Jan Myszak poinformował, że 17 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim 
odbędzie się spotkanie informacyjne dotycząc Konkursu FIO w roku 2019. Zobowiązał się również do 
przedstawieni a na kolejnym posiedzeniu do przedstawienia informacji dotyczącej konkursów ogłaszanych przez 
Wojewodę Mazowieckiego w 2019 r.

Na tym posiedzenie zakończono. Kolejne zaplanowano wstępnie na 16 stycznia 2019 r.

  
      

Załączniki:

Lista obecności

Współprzewodniczący Mazowieckiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 

Andrzej Rybus-Tołłoczko

Protokołowała

Joanna Malarczyk


