
Protokół Nr 8/2018
z posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W  dniu  23  maja  2018  r.  w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Mazowieckiego  w  Warszawie,  przy  
ul. Jagiellońskiej 26 w godz. 12.00 – 14.30 odbyło się ósme posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego IV kadencji.

W spotkaniu udział wzięli: 

przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa 
mazowieckiego:

1) Andrzej Rybus-Tołłoczko – zgłoszony przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego 
im. Władysława Broniewskiego;

2) Andrzej Sławomir Trzeciakowski, zgłoszony przez Klub Sportowy Delta Warszawa;

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 (usprawiedliwiła swoją nieobecność przed 
posiedzeniem).

Na spotkanie nie przybyli:

przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa 
mazowieckiego:

1) Dorota Jezierska – zgłoszona przez Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat (usprawiedliwiła swoją 
nieobecność przed posiedzeniem);

2) Alicja Korkosz – zgłoszona przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego 
(usprawiedliwiła swoją nieobecność przed posiedzeniem);

3) Magdalena Nieckarz – zgłoszona przez Fundację Suwak;
4) Hubert Pasiak – zgłoszony przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności

w Krzesku (usprawiedliwił swoją nieobecność przed posiedzeniem);
5) Beata Puda – zgłoszona przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego;
6) Piotr Śliwiński – zgłoszony przez Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza;
7) Bartłomiej Włodkowski, zgłoszony przez Fundację Ave (usprawiedliwił swoją nieobecność przed 

posiedzeniem);

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 (usprawiedliwił swoją 
nieobecność przed posiedzeniem);

2) Jacek Zalewski – wskazany przez Wojewódzką Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych 
(usprawiedliwił swoją nieobecność przed posiedzeniem).

W spotkaniu wzięły również udział:

− Tamara Borkowska – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi;

− 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 siódmego posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Informacja w sprawie realizacji 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 2017 rok

4. Prezentacja planowanego harmonogramu pracy nad Rocznym programem współpracy Województwa 
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019; 

5. Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu edycja 2018 – wybór przedstawicieli do kapituły;
6. Zaopiniowanie projektów przekazanych do konsultacji Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego:
a. Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody 

Mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
b. Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla 

strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu
c. Regulaminu konkursu „Edukreator na Mazowszu” będącego formą realizacji Programu D.3.1: 

Edukacja wbrew schematom, Cel strategiczny D.3: Mazowsze edukuje kreatywnie, Pole 
strategiczne D: Kreatywność – motor rozwoju, w ramach Strategii rozwoju kultury w 
województwie mazowieckim na lata 2015–2020.

7. Dyskusja o obecnie przeprowadzanych otwartych konkursach ofert. 
8. Informacja o uchwałach podjętych przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w trybie 

obiegowym.
9. 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.

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

11. Sprawy różne.

Z uwagi na brak kworum realizacja części punktów była niemożliwa. 
Posiedzenie prowadziła Współprzewodnicząca Izabela Stelmańska.

Przed przyjęciem porządku obrad oraz przystąpieniem do jego realizacji członkowie Mazowieckiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego zostali zapoznani z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 
osobowych  kandydatki/kandydata/członkini/członka  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku 
Publicznego.

AD. 1.

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

AD 2.

Z uwagi na brak kworum zatwierdzenie protokołu przełożono na kolejne posiedzenie.

AD. 3.
Sprawozdanie z realizacji realizacji  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 2017 rok zostało rozesłane członkom MRDPP przed posiedzeniem. Obecni na 
sali zrezygnowali  z zapoznania się z prezentacją sprawozdania na forum. Stwierdzili,  że zapoznali  się z jego 
treścią, oceniają je pozytywnie i nie zgłaszają uwag.

AD.4.
Planowany harmonogram pracy nad projektem  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  r.  również  był  rozsyłany  przed  posiedzeniem.  Joanna  Malarczyk 



przedstawiła  zatem najważniejsze  daty z harmonogramu związane z zaangażowaniem MRDPP w prace nad 
projektem:

- do 18.06.2018 r. – wystąpienie Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
do Zarządu Województwa Mazowieckiego o określenie założeń współpracy finansowej zorganizacjami 
pozarządowymi w 2018 r.;

- do 19.06.2018 r. – ogłoszenie informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Programu współpracy 
– I etap – zebranie propozycji  do projektu programu (informacja na stronie internetowej,  BIP, ngo.pl, 
Delegatury  UMWM, gminy  i  powiaty,  newsletter,  Wojewoda  Mazowiecki,  organizacje  pozarządowe, 
pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w mazowieckich samorządach). Termin 
nadsyłania propozycji do projektu do dnia 06.07.2018 r.;

- 21.08.2018  r.  –  uchwała  Zarządu  Województwa  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  projektu 
„Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku na 2019 rok”;

- do  27.08.2018 r. – przekazanie  projektu Programu do zaopiniowania  członkom Mazowieckiej  Rady 
Działalności Pożytku Publicznego – termin przedłożenia – 30 dni;

- najpóźniej  6.11.2018  r.  –  uchwalenie  przez  Sejmik  Rocznego  programu  współpracy  Województwa 
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku na 2018 rok.

Współprzewodniczący  Andrzej Rybus-Tołłoczko  zaapelował przy tej okazji  o jak najwcześniejsze ogłaszanie 
konkursów na rok 2019, tak, aby organizacje pozarządowe miały jak najwięcej czasu na realizację programów,  
zapytał również zgromadzonych o doświadczenia związane z udziałem w pracach komisji konkursowych.

Andrzej  Trzeciakowski negatywnie  ocenił  swoje  doświadczenia.  Dwukrotnie  zgłosił  się  do  pracy  w  komisji 
i dwukrotnie nie wziął w nich udziału. Powodem było zbyt późne poinformowanie o terminie posiedzenia oraz brak 
wcześniejszej konsultacji co do terminu.

Izabela  Stelmańska odniosła  się  do  tej  wypowiedzi  wskazując,  że  oba  konkursy  realizowane  były  w  jej 
departamencie. Wyjaśniła, że terminy musiały być szybkie z uwagi na przyspieszenie przez Zarząd Województwa 
terminu rozstrzygnięcia konkursów i nie było możliwości negocjacji terminów posiedzeń komisji.

Jarosław Kozłowski natomiast miał inne doświadczenia – został wcześniej zawiadomiony zarówno mailowo, jak 
i telefonicznie. Poprosił jedynie, aby nie planować godziny posiedzenia na 9.00. 

Janusz Sobolewski poinformował również, że członkowie komisji w konkursach w zakresie polityki zdrowotnej –
przedstawiciele organizacji pozarządowych – nie zgłaszali zastrzeżeń.

Andrzej  Rybus-Tołłoczko pozytywnie  –  w  kwestii  organizacyjnej  ocenił  zaplanowanie  przez  Mazowieckie 
Centrum Polityki  Społecznej  terminów posiedzeń 3 komisji,  których  był  członkiem w tym samym dniu.  Jego 
zdecydowany  sprzeciw  wzbudziło  natomiast  wskazywanie  członkom  komisji  listy  organizacji  zgłoszonych  do 
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z sugestią, że nie powinny one otrzymać dotacji. Osobiście nie brał 
tej sugestii pod uwagę. 

Tamara  Borkowska wyjaśniła,  że  decyzja  zgłoszenia  naruszenia  dyscypliny  finansów  publicznych  przez 
organizacje  nie  zależy  od  urzędnika,  a  wynika  z  przepisów  prawa.  Należy  to  robić  nawet  w  przypadku 
niewielkiego przekroczenia terminu na złożenie sprawozdania. Doświadczenie jednak wskazuje, że takie sprawy 
są  najczęściej  umarzane.  Kwestia  zgłoszenia  nie  może  być  przesłanką  odrzucenia  oferty  natomiast  może 
rzutować  na  ocenę  dotychczasowej  współpracy  i  o  ile  jest  to  kryterium  oceny  oferty  może  być  powodem 
obniżenia punktacji. Kwestię należy rozpatrywać na kanwie konkretnej sprawy. 

AD. 5.
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego wyznaczyła do kapituły konkursowej dwie osoby Andrzeja 
Rybus-Tołłoczko i Andrzeja Trzeciakowskiego. Z uwagi na brak kworum uchwała w tej sprawie zostanie przyjęta 
w trybie obiegowym.

AD. 6.
MRDPP zdecydowała o niewnoszeniu uwag do projektów:
- Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego 

w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;



- Regulaminu konkursu „Edukreator na Mazowszu” będącego formą realizacji Programu D.3.1: Edukacja 
wbrew schematom, Cel strategiczny D.3: Mazowsze edukuje kreatywnie, Pole strategiczne D: Kreatywność – 
motor rozwoju, w ramach Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020.

W kwestii projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla 
strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu decyzja zostanie podjęta 
obiegowo do 15 czerwca 2018 r.

AD.7. 
Andrzej  Rybus-Tołłoczko  powrócił  do kwestii  generatora ofert  i  obowiązku  przesyłania  w wersji  papierowej 
potwierdzenia  złożenia  oferty.  Przekazał  informację,  że  od  przyszłego  roku  Witkac.pl  planuje  integrację 
generatora  ofert  z  e-PUAP.  Wyraził  nadzieję,  że  wówczas  uda  się  zrezygnować  z  obowiązku  przesyłania 
dokumentów w papierze.

Andrzej Trzeciakowski natomiast wskazał na problem drukowania umów, wszystkich wersji ofert i korekt ofert 
przez urzędników, co jest, poza wszystkim, nieekologiczne.

Tamara  Borkowska  zgodziła  się,  jednak  wskazała,  że  jeżeli  w  instytucji  funkcjonuje  papierowy  obieg 
dokumentów,  to  umowy  i  załączniki  do  umów muszą  być  drukowane.  Nie  oznacza  to,  że  należy  drukować 
wszystkich materiałów, w tym wersji roboczych. Jest to kwestia przyzwyczajenia urzędników do pracy z papierem. 
Wiele  instytucji  przyjmuje  u  siebie  elektroniczny  obieg  dokumentów  –  w  Urzędzie  Marszałkowskim  sprawy 
w zakresie udostępniania informacji publicznej funkcjonują już wyłącznie w obiegu elektronicznym. Odchodzenie 
od papieru jest nieuniknione a i nawyki urzędników będą musiały się zmienić.

AD. 8.
W okresie  pomiędzy  7.  a  8.  posiedzeniem  Mazowiecka  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  przyjęła 11 
uchwał trybie obiegowym.

Uchwała Nr 36/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Komisji ds. 
wyboru kandydatów do stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
Za - 11 głosów 
Przeciw – 0 głosów

Uchwała Nr 37/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie  w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom  i patologiom społecznym”, 
w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: „Wspieranie 
realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami 
alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: <<Na wakacje po uśmiech>>”.
Za - 10 głosów 
Przeciw – 0 głosów

Uchwała Nr 38/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, 
w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.
Za - 10 głosów 
Przeciw – 0 głosów

Uchwała Nr 39/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 
przedstawiciela organizacji pozarządowej do komisji konkursowych opiniujących oferty w trzech konkursach ofert 
na realizację zadań w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.
Za - 11 głosów 
Przeciw – 0 głosów

Uchwała Nr 40/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, 
w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: „Wspieranie 



realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami 
alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: <<Pogodne Lato>>”.
Za - 11 głosów 
Przeciw – 0 głosów

Uchwała Nr 41/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Komisji 
ds. wyłonienia laureatów Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury
Za - 10 głosów 
Przeciw – 0 głosów

Uchwała Nr 42/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, 
w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.
Za - 11 głosów 
Przeciw – 0 głosów

Uchwała Nr 43/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, 
w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
Za - 10 głosów 
Przeciw – 0 głosów

Uchwała Nr 44/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”.
Za - 13 głosów 
Przeciw – 0 głosów

Uchwała Nr 45/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami”
Za - 13 głosów 
Przeciw – 0 głosów

Uchwała Nr 46/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”
Za - 9 głosów 
Przeciw – 0 głosów

AD. 9.
W okresie pomiędzy 7. a 8. posiedzeniem Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyły się 19 
posiedzeń  komisji  konkursowych.  Udział  przedstawicieli  sektora  pozarządowego  ilustruje  tabela.  Członkowie 
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku publicznego otrzymali poniższy wykaz przed posiedzeniem.

Obszar/zadanie Przedstawiciel/ka MRDPP Osoby zgłoszone przez NGO - 
wybrane przez MRDPP Termin Posiedzenia

1
.

Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Bartłomiej Włodkowski członek 
Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego zgłoszony przez 
Fundację Ave

Alicja Korkosz przedstawicielka AMNIS - 
Stowarzyszenia na rzecz Mieszkańców 
Sochaczewa i Okolic; 
Grzegorz Grabowski przedstawiciel 
Zielonkowskiego Forum 
Samorządowego

6 kwietnia 2018 r.



2
.

Turystyka i 
krajoznawstwo

Piotr Śliwiński – członek Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, zgłoszony przez Unię 
Związków Sportowych Warszawy i 
Mazowsza,

Alicja Korkosz wskazana przez AMNIS 
Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców 
Sochaczewa i Okolic; Iwona Szczęsna 
wskazana przez Fundację na Rzecz 
Bezpieczeństwa FENIKS

27 marca 2018 r.

3
.

Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Andrzej Sławomir Trzeciakowski, 
członek Mazowieckiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, 
zgłoszony przez Klub Sportowy Delta 
Warszawa.

Danuta Staszewska wskazana przez 
Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje; 
Alicja Korkosz wskazana przez AMNIS 
Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców 
Sochaczewa i Okolic

26 marca 2018 r.

4
.

Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego - RW

Alicja Korkosz – zgłoszona przez 
Porozumienie Organizacji 
Pozarządowych Powiatu 
Sochaczewskiego),

Leszek Przybytniak wskazany przez 
Bank Żywności w Ciechanowie; Izabela 
Sasin wskazana przez Fundację Ogarnij 
Emocje w Wołominie

9 kwietnia 2018 r.

5
.

Działalność 
wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości

Beata Puda - Stowarzyszenie Centrum 
Innowacji Społeczeństwa 
Informacyjnego

Jacek Bączkowski, Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej 18 kwietnia 2018 r.

6
.

Porządek i 
bezpieczeństwo 
publiczne

Hubert Pasiak członek Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego zgłoszony przez 
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i 
Aktywności w Krzesku

Beata Puda - Stowarzyszenie Centrum 
Innowacji Społeczeństwa 
Informacyjnego; Cezary Supeł – 
Ochotnicza Staż Pożarna w Płocku – 
Podolszycach,

23 kwietnia 2018 r.

7
.

Działalność na rzecz 
integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między 
społeczeństwami

Pani Alicja Korkosz, członkini 
Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego; zgłoszona przez 
Porozumienie Organizacji 
Pozarządowych Powiatu 
Sochaczewskiego;

Pan Andrzej Trzeciakowski – 
przedstawiciel Klubu Sportowego Delta 
Warszawa.

15 maja 2018 r.

8
.

Ratownictwo i ochrona 
ludności

Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko – 
Współprzewodniczącego Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, zgłoszonego przez 
Chorągiew Mazowiecką ZHP im. 
Władysława Broniewskiego;

Pan Piotr Śliwiński - przedstawiciel Unii 
Związków Sportowych Warszawy i 
Mazowsza.

21 maja 2018 r.

9
.

Ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Alicja Korkosz, członkini Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego; zgłoszona przez 
Porozumienie Organizacji 
Pozarządowych Powiatu 
Sochaczewskiego

Jarosław Kozłowski przedstawiciel 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Województwa Mazowieckiego.

17 maja 2018 r.

1
0
.

Wspieranie rodziny i 
systemu pieczy 
zastępczej, 

Andrzej Rybus-Tołłoczko członek 
Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego zgłoszony przez 
Komenda Mazowiecka ZHP

Zofia Brzezińska wskazana przez 
Fundację Bank Żywności w Ciechanowie 11 maja 2018 r

1
1
.

Wspieranie rodziny i 
systemu pieczy 
zastępczej, 

Andrzej Rybus-Tołłoczko członek 
Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego zgłoszony przez 
Komenda Mazowiecka ZHP

Zofia Brzezińska wskazana przez 
Fundację Bank Żywności w Ciechanowie 11 maja 2018 r.



1
2
.

Wspieranie rodziny i 
systemu pieczy 
zastępczej”, 

Andrzej Rybus-Tołłoczko członek 
Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego zgłoszony przez 
Komenda Mazowiecka ZHP

Zofia Brzezińska wskazana przez 
Fundację Bank Żywności w Ciechanowie 11 maja 2018 r.

1
3
.

„Pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób”.

Bartłomiej Włodkowski członek 
Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego zgłoszony przez 
Fundację Ave

 20 kwietnia 2018 r.

1
4
. „Działalność na rzecz 

integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym”

Andrzej Sławomir Trzeciakowski, 
członek Mazowieckiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, 
zgłoszony przez Klub Sportowy Delta 
Warszawa

1) Pani Magdalena Strońska- 
Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” 
Oddział w Piasecznie, Piaseczno; 2) 
Pani Małgorzata Garncarek – 
Stowarzyszenie Społeczne "Życie i 
Rozwój", Warszawa.

20 kwietnia 2018 r.

1
5
.

„Działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym”

Andrzej Rybus-Tołłoczko członek 
Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego zgłoszony przez 
Komenda Mazowiecka ZHP

 25 kwietnia 2018 r. 

1
6
.

„Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym”, 
podobszar „Działania z 
zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie”.

Piotr Śliwiński – członek Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, zgłoszony przez Unię 
Związków Sportowych Warszawy i 
Mazowsza,

Zofia Brzezińska wskazana przez 
Fundację Bank Żywności w Ciechanowie 
Izabela Sasin wskazana przez Fundację 
Ogarnij Emocje w Wołominie

27 kwietnia 2018 r. 

1
7
.

„Działania na rzecz 
profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych” 

Beata Puda członek Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego zgłoszony przez 
Stowarzyszenie Centrum Innowacji 
Społeczeństwa Informacyjnego

 9 maja 2018 r.

1
8
.

„Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym”-
„Działania na rzecz 
profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych” –

Bartłomiej Włodkowski członek 
Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego zgłoszony przez 
Fundację Ave

 27 kwietnia 2018

1
9
.

Ochrona i promocja 
zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej

Bartłomiej Włodkowski członek 
Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego zgłoszony przez 
Fundację Ave

 18 maja 2018 r.

AD. 10.
Współprzewodnicząca  Izabela Stelmańska  poinformowała o swoim uczestnictwie w spotkaniu przedstawicieli 
ROT-ów  (Regionalnych  Organizacji  Turystycznych)  i  urzędów  marszałkowskich.  Zajęła  na  nim  stanowisko 
przeciwne  stanowisku  ROT-ów  dotyczącemu  przyznania  specjalnego  statusu  regionalnym  organizacjom 
turystycznym w stosunku do innych stowarzyszeń.
Poinformowała  również,  że w kwestii  stosowania  ustawy o imprezach turystycznych  i  powiązanych  usługach 
turystycznych  Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki  jest  przeciwne  wyłączeniem  spod  jej  reżimu  organizacji 
pozarządowych, w tym klubów sportowych, pomimo ponawianych interwencji i petycji.
Andrzej  Rybus-Tołłoczko  i Andrzej  Trzeciakowski  podzielili  się  doświadczeniami  i  obawami  związanymi 
z działaniem  ich  organizacji  w  kontekście  nowej  ustawy  turystycznej.  Największe  obawy  budzi  kwestia 
konieczności zawierania indywidualnych umów z uczestnikami obozów sportowych czy harcerskich, co oceniają, 
jako nadmierną i zbędną biurokrację.

AD. 11.
W sprawach różnych Andrzej Trzeciakowski poruszył kwestię zasad finansowania rozwoju kultury fizycznej na 
Mazowszu. Negatywnie ocenił pośrednictwo jednej dużej organizacji – federacji w przydzielaniu dofinansowania 



mniejszym  klubom  sportowym.  Stwierdził,  ze  w  tym  trybie  przekazywanych  jest  80%  środków na  wsparcie  
rozwoju kultury fizycznej i że system ten jest mało transparentny. Jako pozytywny przykład sposobu finansowania 
sportu wskazał  miasto stołeczne Warszawa, w którym wychodzi  się z założenia,  że celem wspierania klubów 
sportowych  nie  powinno  być  szkolenie  zawodników,  a  promowanie  sportu  i kultury  fizycznej  wśród  dzieci 
i młodzieży. Wysokość dofinansowania w Warszawie zależy od liczby dzieci korzystających z zajęć w klubie.

Do poruszonej kwestii nie mógł odnieść się nieobecny Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i 
Sportu

Tamara Borkowska zaproponowana podjęcie działań za pośrednictwem organizacji pozarządowej podzielającej 
opinię przedmówcy, poprzez złożenie wniosku do Zarządu Województwa o zmianę polityki finansowania sportu 
dzieci i młodzieży w ramach wniosku do projektu programu współpracy lub w formie petycji. Petycja jest jawna, 
publikowana na stronie internetowej i obliguje Zarząd do zajęcia stanowiska.

Na tym posiedzenie zakończono, kolejne zaplanowano na 5 września 2018 r.

   Protokołowała

Joanna Malarczyk   
                                                           

      
            Współprzewodnicząca Mazowieckiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego

            Izabela Stelmańska

Załączniki:

Lista obecności


