Protokół Nr 11/2018
z posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 23 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy
ul. Jagiellońskiej 26 w godz. 12.00 – 14.00 odbyło się jedenaste 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;
7) Andrzej Sławomir Trzeciakowski – zgłoszony przez Klub Sportowy Delta Warszawa;
(nowo powołani) przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego:
1) Michał Grodzki – radny Województwa Mazowieckiego;
2) Piotr Kandyba – radny Województwa Mazowieckiego;
3) Konrad Wojnarowski – radny Województwa Mazowieckiego;
przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego:
Jan Myszak – Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi;
przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego:
1) Mariusz Młynarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie
2) Janusz Sobolewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
3) 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) Bartłomiej Włodkowski – zgłoszony przez Fundację Ave (usprawiedliwił swoją nieobecność przed
posiedzeniem);
(ustępujący) przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego:
4) Leszek Przybytniak – radny Województwa Mazowieckiego;
5) Wioletta Paprocka-Ślusarska – radna Województwa Mazowieckiego;
6) Jan Rejczak – radny Województwa Mazowieckiego;
przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego:
4) Jarosław Kozłowski – wskazany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwa Mazowieckiego (usprawiedliwił swoją nieobecność przed posiedzeniem);
5) Izabela Stelmańska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
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.
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Zaplanowano, aby posiedzenie przebiegało wg następującego porządku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przyjęcie porządku obrad.
Zatwierdzenie Protokołu z dziesiątego posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w 2018 r.
Ustalenie harmonogramu prac Rady na 2019 r.
Propozycja zmiany regulaminu MRDPP poprzez wskazanie możliwości upoważnienia innego członka
Rady do podpisywania pism w imieniu Współprzewodniczących Rady.
Wyznaczenie przedstawicieli do komisji konkursowych w obszarach:

1) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3,
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;

2) „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”;
3) „Ratownictwo i ochrona ludności”;
4) „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 15. Propagowanie
idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych;

5) „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie 4.
Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku
naturalnym”;

6) „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”;
7) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.
7.
8.

Program współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
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:
1) plany związane z wprowadzeniem sytemu obsługi dotacji – Witkac.pl – w Mazowieckim Centrum
Polityki Społecznej
2) nowa strona internetowa: www.dialog.mazovia.pl
Posiedzenie prowadził Współprzewodniczący MRDPP Andrzej Rybus-Tołłoczko.
AD. 1.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
AD 2.
Zatwierdzono protokół z 10. posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od głosu
wstrzymali się nowo powołani członkowie Rady nieobecni na poprzednim posiedzeniu.
AD. 3
Na podstawie informacji przedstawionej na 10 posiedzeniu Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego
przyjęła uchwałę Nr 56/2019 w sprawie „Sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego IV kadencji w 2018 r.”
Sprawozdanie zawiera w szczególności:

-

Informacje o powołaniu Rady i zmianach w jej składzie;
Informacje o sposobach pracy i trybie działania Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
Zadania i sprawy podejmowane przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w 2018 r.;
Wykaz uchwał przyjętych przez MRDPP w 2018 r.;

Wykaz dokumentów konsultowanych przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego IV Kadencji
w 2018 r.
Uchwała i sprawozdanie udostępnione zostały na stronie: www.dialog.mazovia.pl.
AD. 4
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Członkowie Rady ustalili harmonogram posiedzeń w roku 2019, kolejne posiedzenia odbędą 2019 roku się:
20 marca, 5 czerwca, 11 września i 20 listopada. Natomiast ostatnie posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego IV kadencji zaplanowano na 15 stycznia 2020 r..
AD. 5
Rada przyjęła uchwałę nr 57/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Zmiana polega na przyznaniu Radzie możliwości upoważnienia Członka Rady do podpisywania
uchwał podjętych przez Radę oraz do podpisywania pism w zastępstwie Współprzewodniczącego informujących
o stanowiskach Rady.
W związku z przyjętą uchwałą Rada upoważniła do podpisywania uchwał podjętych przez Radę oraz do
podpisywania pism informujących o stanowiskach Rady członka Rady Janusza Sobolewskiego, Zastępcę
Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego w Warszawie (uchwała nr 58/2019).
AD. 6
W związku z ogłoszonymi konkursami dla organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu
Województwa Mazowieckiego Rada wyznaczyła spośród siebie przedstawicieli do następujących komisji
konkursowych:

1) Beata Puda do komisji w konkursie w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;

2) Piotr Śliwiński do komisji w konkursach w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” oraz
„Ratownictwo i ochrona ludności”;

3) Alicja Korkosz do komisji w konkursie w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego”, zadanie 15. Propagowanie
upowszechnienie produktów tradycyjnych”;

idei

Sieci

Dziedzictwa

Kulinarnego

Mazowsze

oraz

4) Andrzej Rybus Tołłoczko do komisji w konkursie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli
pszczół w środowisku naturalnym”;

5) Beata Puda do komisji w konkursie w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i
wychowanie”, a w przypadku niezgłoszenia przedstawicieli w drodze otwartego naboru również Andrzej
Trzeciakowski i Alicja Korkosz;

6) Bartłomiej Włodkowski do komisji w konkursie w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.
AD. 7
Jan Myszak – Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi przedstawił programy realizowane przez Wojewodę Mazowieckiego dostępne
dla organizacji pozarządowych. Przedstawił programy Wojewody Mazowieckiego, programy rządowe realizowane
przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Programy Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Wśród Programów Wojewody Mazowieckiego omówione zostały:

1) Program w zakresie pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2019 r.;
2) Program w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa
mazowieckiego w czasie ferii letnich 2019 r.;

3)
4)
5)
6)

Program z obszaru „Ratownictwo wodne 2019 r.”;
Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS;
Program „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim”;
Programy oddziału promocji zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi – realizowane przez
Wydział Zdrowia MUW;

7) Zadania zlecone Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Wśród Programów Rządowych realizowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki omówione zostały:
1) MALUCH+” – edycja programu w 2019 roku;

2) Program: „Od zależności ku samodzielności” – konkurs dwuetapowy – I etap na poziomie województwa,
II etap na poziomie ministerialnym;
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3)

Otwarty konkurs ofert w ramach nowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać
bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019 – konkurs dwuetapowy;

4) Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława
5)
6)

Stasiaka na lata 2018-2020” – IV edycja – konkurs dwuetapowy – I etap na poziomie województwa, II etap
na poziomie ministerialnym;
Program Senior+ edycja 2019;
Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" 2019;

7) Nowy projekt wspierający integrację cudzoziemców na Mazowszu ze środków Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji;

8) Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 – Edycja 2019;
9) Programy zlecone Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty: Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” – Priorytet 3 realizowany w latach 2016-2020 oraz Rządowy program rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.
Janusz Sobolewski poprosił o przedstawienie szczegółów dotyczących programów realizowanych na rzecz osób
bezdomnych – odwołując się do problemów Warszawy, do której w okresie zimowym przybywa wielu
bezdomnych z obszaru województwa.
Jan Myszak przybliżył nowy program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Pokonać bezdomność.
Program pomocy osobom bezdomnym. Program ma charakter uzupełniający wobec ustawowych obowiązków
samorządów gmin w zakresie przeciwdziałania bezdomności, a także charakter wspierający działalność m. in.
organizacji pozarządowych. Omówił cztery moduły programu:

•

Moduł I Profilaktyka - działania skupiające się przede wszystkim na: dostępie do usług społecznych,
realizacji programów profilaktycznych, realizowaniu nowatorskich form pomocy np. poprzez wsparcie i
rozwój instytucji wolontariatu i streetworkingu, współpracy z przedstawicielami służb publicznych (np.
Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej).

•

Moduł II Aktywizacja – działania nakierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową osób
bezdomnych, w tym m.in. wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej, zmierzających do
wyprowadzenia z bezdomności i pozwalających powrócić osobom bezdomnym do pełnienia ról
społecznych, rodzinnych i zawodowych, wspieranie działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób
bezdomnych w celu wyprowadzenia z bezdomności oraz usamodzielnienia ekonomicznego,
prowadzenie szkoleń, udzielanie pomocy w znalezieniu pracy, prowadzenie działań z zakresu
aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem systemu wsparcia instytucjonalnego (np. w obszarze pomocy
społecznej, rynku pracy), jak również z udziałem podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej (Centra
Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej).

•

Moduł III Infrastruktura – wspieranie działań w zakresie dostosowania placówek noclegowych dla osób
bezdomnych do obowiązujących standardów poprzez remonty i adaptację pomieszczeń oraz zakup
nowego wyposażenia do placówek.

•

Moduł IV Innowacyjność– promocja dobrych praktyk i wspieranie nowatorskich i innowacyjnych
rozwiązań w zakresie wychodzenia z bezdomności.
Jest to program dwuetapowy – I etap na poziomie województwa (ocena formalna), II etap na poziomie
ministerialnym (ocena merytoryczna).
Jan Myszak poinformował również o przeprowadzanym co dwa lat przez ministerstwo ogólnopolskim badaniu
liczby bezdomnych. W akcji liczenia osób bezdomnych biorą udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy i gminni,
pracownicy socjalni i wolontariusze. Sprawdzą m.in. noclegownie, schroniska, szpitale, areszty, a także dworce,
ogródki działkowe i altany. W tym momencie, ponieważ na posiedzenie dotarli wszyscy nowo powołani
członkowie Rady – przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Współprzewodniczący Andrzej
Rybus-Tołłoczko przewał porządek posiedzenia przekazując głos Tamarze Borkowskiej.
Tamara Borkowska w imieniu Marszałka Województwa przywitała nowo powołanych członków Rady i wręczyła im
akty powołania do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Nowi członkowie Rady przedstawili się i opowiedzieli o swoich dotychczasowych doświadczeniach we współpracy
z organizacjami pozarządowymi i w zakresie działalności pożytku publicznego.
Po części oficjalnej powrócono do realizacji porządku obrad.
AD. 8
Pomiędzy posiedzeniami nie podjęto uchwał w trybie obiegowym
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AD. 9
Pomiędzy posiedzeniami przedstawiciele MRDPP nie uczestniczyli w pracach 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. 10
Andrzej Rybus-Tołłoczko poinformował, że dobiega końca I kadencja Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności
Pożytku Publicznego. 7 lutego ma zostać wybrane nowe prezydium.
Poinformował również, że w ostatnim czasie Konwent:

1) obradował nad nową ustawą o kołach gospodyń wiejskich, wskazując na liczne niekonsekwencje w tej
ustawie, a nawet niezgodności z innymi ustawami;

2) wystąpił do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dokonanie analizy porównawczej rozwiązań stosowanych
w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w zakresie stosowania przepisów o imprezach turystycznych
i usługach powiązanych, w szczególności czy organizacje pozarządowe są, tak jak w Polsce,
zrównywane z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w zakresie turystyki;

3) 10 grudnia odbyło się spotkanie z prezesami wszystkich 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych, na
którym omawiane były zagadnienia związane z przyznawaniem i rozliczaniem przez samorządy dotacji
dla organizacji pozarządowych (Konwent dąży do powołania wspólnego zespołu, który mógłby
wypracować rekomendacje w tym obszarze).
AD. 11. Sprawy różne
Plany związane z wprowadzeniem sytemu obsługi dotacji – Witkac.pl – w Mazowieckim Centrum Polityki
Społecznej: Tamara Borkowska poinformowała, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej prowadzi
rozmowy z Witkac sp. z o.o. i planowane jest podpisanie umowy. Jednak nie zna szczegółów co do daty
wprowadzenia systemu w MCPS.
Nowa strona internetowa: www.dialog.mazovia.pl: Joanna Malarczyk zaprezentowała nową stronę
internetową: www.dialog.mazovia.pl. Andrzej Rybus-Tołłoczko poprosił członków Rady o ewentualne
zgłaszanie propozycji, co do zawartości zakładki Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Biuro
Dialogu Obywatelskiego jest otwarte na propozycje.
Andrzej Trzeciakowski opowiedział o swoich kontaktach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w kwestii uzyskania
interpretacji czy klub sportowy podlega przepisom ustawy o imprezach turystycznych i usługach powiązanych.
Nie udało mu się
Andrzej Rybus-Tołłoczko poinformował o działaniach Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rzecz
umożliwienia organizacjom pozarządowym
podpisywania sprawozdań finansowych
elektronicznie
z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP na równi z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poprosił
również o nagłaśnianie wśród organizacji pozarządowych, że od tego roku CIT-8 i CIT-0 mogą być składane
wyłącznie w wersji elektronicznej.
Tamara Borkowska poinformowała, że została członkinią Krajowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej.
Poprosiła o wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia w tym zakresie, które w ramach tego gremium będzie
mogła przekazać.
Na tym posiedzenie zakończono. Kolejne odbędzie się 20 marca 2019 r.

Protokołowała

Współprzewodniczący Mazowieckiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego

Joanna Malarczyk
Andrzej Rybus-Tołłoczko

Załączniki:
Lista obecności
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