Uchwała nr 132/21
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 października 2021 r.
w sprawie „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 2022 rok”
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r.
poz. 1038, 1243 i 1535) – uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchwala się „Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego
programu współpracy po obowiązkowych konsultacjach przeprowadzanych w trybie przewidzianym dla
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prace nad Programem współpracy na rok 2022
Po zebraniu uwag w I etapie konsultacji, które trwały od 26 lipca do 8 sierpnia br., projekt opracowany
został w Departamencie Organizacji na podstawie propozycji przedstawionych przez właściwe
merytorycznie departamenty i kancelarię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne po analizie uwag zgłoszonych
przez organizacje.
W odpowiedzi na zaproszenie 5 organizacji pozarządowych zgłosiło 30 propozycji. Ich treść oraz
informacja o ich uwzględnieniu lub nie jest częścią niniejszego Uzasadnienia – tabela nr 1.
W drugim etapie Zarząd skierował projekt Programu do konsultacji. Uwagi można było przekazywać
w terminie od 3 do 23 września 2021 r. Zgłoszonych zostało 7 uwag. Ich treść oraz informacja dotycząca
możliwości ich uwzględnienia opisano w tabeli będącej częścią niniejszego Uzasadnienia – tabela nr 2.
Projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku
Publicznego, której członkowie byli pozytywnie zaskoczeni wzrostem środków na realizację zadań oraz
nowymi propozycjami zadań w niektórych obszarach współpracy. Nie bez znaczenia jest także to, że
program zakłada, iż w 2022 roku samorząd Województwa Mazowieckiego planuje zlecać organizacjom
pozarządowym realizację priorytetowych zadań publicznych aż w 17 obszarach współpracy.
Zaproponowane w programie rozwiązania z całą pewnością sprzyjać będą powstawaniu inicjatyw
lokalnych, wsparciu aktywności obywatelskiej mieszkańców Mazowsza, umacnianiu w świadomości
społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę regionalną i lokalną oraz
jej tradycję.
Zakres planowanej współpracy finansowej Województwa Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi został określony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 13 lipca
2021 r. Zgodnie z decyzją Zarządu w roku 2022 łącznie środki na dotacje 1) na umowy roczne na rok
2022 wraz ze środkami na transze umów wieloletnich zawartych w 2020 i 2021 roku wynoszą
55 099 269 zł.
Po uchwaleniu Programu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego zostanie on opublikowany na
stronie internetowej dialog.mazovia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z zestawieniem
uwag i opinii do projektu Programu zgłoszonych w toku konsultacji oraz uzasadnieniem ich przyjęcia lub
odrzucenia.

1)

Środki z dochodów własnych województwa, środki pochodzące z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy
w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, z dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego
oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tabela nr 1
Zestawienie uwag i propozycji zgłoszonych w I etapie konsultacji projektu „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 2022 rok”

L.p.

Zapis w Programie
współpracy na 2021
rok do którego
zgłaszane są uwagi
wraz z nr paragrafu,
ustępu, punktu

Sugerowana zmiana (konkretna
propozycja nowego brzmienia
paragrafu, ustępu, punktu)
ewentualnie propozycja nowego
zapisu w projekcie Programu
współpracy na 2022 rok
nieistniejącego w Programie
współpracy na 2021

Uzasadnienie

Sposób rozpatrzenia uwagi/propozycji

I

II

III

IV

V

Fundacja Rozwoju przez Całe Życie
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par. 4

Dodanie punktu "umacniania
w świadomości społecznej
poczucia odpowiedzialności za
siebie, swoje otoczenie, wspólnotę
regionalną, lokalną i postaw
obywatelskich"

W Celach Współpracy jest mowa o kształtowaniu
społeczeństwa obywatelskiego w tym o "umacnianiu
w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności
za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę regionalną i lokalną
(...) postaw obywatelskich (...)". W czasach kryzysu
klimatycznego, coraz dotkliwszej dezinformacji,
egoistycznych zamiast obywatelskich postaw widocznych
w wielu obszarach życia, kryzysu psychologicznego
i społecznego wskutek pandemii, uważamy (i w naszej
fundacji jesteśmy co do tego jednomyślni), że kształtowanie
odpowiedzialności za siebie oraz swoje otoczenie,
wzmacnianie świadomości a także postaw obywatelskich jest
kluczową kwestią w zapobieganiu niepokojącym zjawiskom
społecznym (nietolerancja, agresja, przemoc, "ekologiczna
beztroska"). Działania zwiększające świadomość
poszczególnych obywateli oraz grup społecznych,
zwiększające ich poczucie odpowiedzialności, podnoszące
poziom ich wiedzy są pilnie potrzebne.

Stanowisko Mazowieckiego Centrum Pomocy
Społecznej oraz Departamentu Organizacji:
Propozycja nie została uwzględniona.
Ponieważ § 4 zawiera wyszczególnienie zadań
publicznych, wynikających z ustawy o samorządzie
województwa w zakresach wprost określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zatem
właściwszym jest pozostawienie tego szczegółowego
opisu w niezmienionej formie czyli w § 2 ust. 2 pkt 1
- Rozdział 2 Cele współpracy - 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 2022 rok.

2

par 15. pkt. 1 "planuje
się zlecenie
organizacjom
pozarządowym do
realizacji zadań
w następujących
obszarach współpracy:"

Dodanie podpunktu: "Działalność
na rzecz dzieci i młodzieży"

Dzieci i młodzież potrzebują nie tylko edukacji, ale też
szeroko rozumianego wsparcia w rozwoju pozaszkolnym,
w rozwoju kompetencji ważnych z punktu widzenia
funkcjonowania w przyszłym dorosłym życiu. Szkoła nie
wypełni wszystkich tych zadań, a wielu rodziców - nie tylko
tych ze środowisk zagrożonych patologiami czy
niedostosowaniem społecznym - nie ma wystarczającej
wiedzy i umiejętności, by wprowadzać dzieci w świat, który

Stanowisko Departamentu Edukacji Publicznej
i Sportu:
Propozycja nie została uwzględniona.
Dodawanie podpunktu jest zbędne, ponieważ obszary
współpracy wskazane w § 15 pkt. 1 Rocznego programu
współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

tak dynamicznie się zmienia i stawia coraz to nowe
wyzwania. Szczególną uwagę powinniśmy poświęcić
dzieciom i młodzieży teraz, w okresie po pandemii czy też
w kolejnym jej etapie, ponieważ młode pokolenie płaci
ogromne psychologiczne i kompetencyjne koszty minionych
miesięcy lockdownu. Dzieci i młodzież potrzebują dziś
wszechstronnego wsparcia.

i o wolontariacie na 2022 rok, odnoszą się do wszystkich
mieszkańców Województwa Mazowieckiego, niezależnie
od ich wieku i umożliwiają realizację zadań również na
rzecz dzieci i młodzieży. Działania na rzecz dzieci
i młodzieży są uwzględnione w ogłoszeniach konkursów
organizowanych przez Departament Edukacji Publicznej
i Sportu.
Stanowisko Mazowieckiego Centrum Pomocy
Społecznej:
Propozycja nie została uwzględniona.
Proponowana zmiana zawiera się w katalogu zadań
skierowanych do rodzin, w tym do dzieci i młodzieży,
określonych w Rocznym programie współpracy
Województwa Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok.
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§ 20. Priorytetowe
zadanie publiczne
w obszarze „Pomoc
społeczna, w tym
pomoc rodzinom
i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób”

Dodanie zadania: Program
wczesnej pomocy osobom
w trudnej sytuacji życiowej
w szczególności w kryzysie
emocjonalnym, kryzysie relacji
społecznych czy rodzinnych.

Pandemia wpłynęła nie tylko na zdrowie fizyczne ale też
wywołała falę psychicznych kryzysów - u dzieci, młodzieży,
dorosłych, w związkach, w relacjach społecznych. Można
powiedzieć, że jako społeczeństwo przechodzimy poważny
psychiczny kryzys. Potrzebne jest wsparcie specjalistów zarówno długofalowa, jak i doraźna pomoc psychologiczna.
Wiadomo też, że dostępność do terapeutów i lekarzy
psychiatrów nie jest wystarczająca, a nawet jest bardzo
kiepska. Rozwiązaniem może być program "pierwszej
pomocy w kryzysie", oparty na specjalistach z zakresu
interwencji kryzysowej. Czasami takie doraźne wsparcie
wystarczy, by człowiek stanął na nogi, a czasami pomaga
obrać odpowiednią ścieżkę dalszej pomocy.

Stanowisko Mazowieckiego Centrum Pomocy
Społecznej:
Propozycja nie została uwzględniona.
Osoby w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności
w kryzysie emocjonalnym, kryzysie relacji społecznych,
czy rodzinnych, są objęte wsparciem w ramach zadania
publicznego: Wsparcie samodzielności społecznej osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin oraz
w ramach zadań publicznych wskazanych w podobszarze
„Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie”.
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§ 23. 1. Priorytetowe
zadania publiczne
w obszarze
„Wspieranie rodziny
i systemu pieczy
zastępczej”

Dodanie zadania: Wspieranie
rozwoju kompetencji rodziców
i opiekunów dzieci w wieku
nastoletnim.

Bycie rodzicem nastolatka to ogromne wyzwanie. Programy
wsparcia czy pomocowe adresowane są przede wszystkim
do rodziców dzieci o specjalnych potrzebach, lub z rodzin
dysfunkcyjnych, czy zagrożonych dysfunkcjami. Rodzice
zdrowych, przeciętnych nastolatków nie bardzo mogą liczyć
na wsparcie, choć wyzwania, z jakimi się mierzą są także
trudne. Rodzice nastolatków potrzebują wiedzy i wsparcia
w sytuacjach, w których czują się bezradni, podobnie jak
rodzice dzieci niepełnosprawnych, chorych, czy
z zaburzeniami.

Stanowisko Mazowieckiego Centrum Pomocy
Społecznej:
Propozycja nie została uwzględniona.
Zadanie mieści się w ramach obszaru „Wspieranie rodziny
i systemu pieczy zastępczej” zadanie nr 3 i 4, których
celem jest wzmacnianie samodzielności rodzin w realizacji
ich funkcji opiekuńczo -wychowawczych. Zadanie nr 4
uwzględnia wzrost kompetencji rodziców i opiekunów
dzieci (w tym nastolatków) zagrożonych dysfunkcją
w zakresie funkcji rodzicielskich. W ramach ww. zadań

realizowane będą programy podnoszące umiejętności
wychowawcze rodzin, w tym warsztaty umiejętności
wychowawczych oraz konsultacje psychologiczne
i pedagogiczne.
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§ 26. Priorytetowe
zadania publiczne
w obszarze „Turystyka
i krajoznawstwo”

Dodanie zadania: Naukowe
Mazowsze - wykorzystanie
zasobów turystycznych Mazowsza
w edukacji i popularyzacji nauki.

Nauka z podręcznika nigdy nie będzie tak efektywna, jak
nauka "w terenie". Nowoczesna edukacja to umiejętność
wykorzystania różnorodnych środków i metod edukacyjnych,
a obiekty turystyczne są jednym z nich. Jedyne, czego trzeba,
to wskazanie nauczycielom miejsc i obiektów, które mogą
wykorzystać w realizacji programu szkolnego,
a obiektom tym - pomoc w opracowaniu odpowiedniej oferty
edukacyjnej. Ponadto turystyka naukowa i edukacyjna jest
atrakcyjna także dla rodzin z dziećmi i dorosłych i może być
atutem turystycznym Mazowsza.

Stanowisko Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki:
Propozycja nie została uwzględniona.
W opinii Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki
zaproponowane nowe zadanie wpisuje się już w obszar
”Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata
i wychowanie”, zadanie nr 4. „Organizacja obozów,
wyjazdów oraz kolonii tematycznych (z wyłączeniem
obozów sportowych) dla dzieci i młodzieży z terenu
województwa mazowieckiego (w tym również organizacja
wypoczynku połączonego z elementami edukacji)”.
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§ 28. 1. Priorytetowe
zadania publiczne
w obszarze „Ekologia i
ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa
przyrodniczego”

Dodanie zadania: Kształtowanie
świadomości i odpowiedzialności
oraz edukacja w zakresie zmian
klimatycznych.

Aby przeciwdziałać zmianom klimatu niezbędne są działania
makro - światowe, państwowe, korporacyjne. Jednak ważne
jest także to, co robią poszczególni ludzie. Zwiększenie ich
świadomości, budowanie postawy odpowiedzialności za
planetę od najmłodszych lat, budowanie świadomości
i odpowiedzialności za lokalne środowisko, rozwiązania
stosowane w skali mikro - to wszystko buduje światową
świadomość oraz postawy wobec planety. Dzisiejsze dzieci
będą jutro podejmowały decyzje wpływające na klimat
siedząc w fotelach poselskich, prezesowskich czy szefów
organizacji międzynarodowych. Świadomość klimatyczna
lokalnych społeczności składa się na świadomość
klimatyczną całych społeczeństw, a ta wpływa na decyzje
wyborcze oraz sposób reagowania na wprowadzane
rozwiązania proekologiczne.

Stanowisko Departamentu Gospodarki Odpadami,
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych:
Propozycja została uwzględniona.
Departamentu Gospodarki Odpadami i Pozwoleń
Zintegrowanych zgadza się z propozycją dotyczącą
dodania nowego zadania mającego na celu budowanie
świadomości ekologicznej. Zwraca jednak uwagę,
że budowanie świadomości nie może ograniczać się
jedynie do osób młodych, które decyzyjność w sprawach
kształtujących klimat będą podejmowały za kilka,
kilkanaście lat. Wskazuje wręcz, że działania
świadomościowe powinny z większą intensywnością być
kierowane do osób dorosłych już dziś podejmujących
określone decyzje. Dotyczy to osób mających wpływ na
kształtowanie obecnej polityki klimatycznej, ale również
tych, które mają wpływ na wdrażanie konkretnych
rozwiązań w biznesie, aż po osoby podejmujące decyzje
na poziomie zwykłego konsumenta czyli nas wszystkich.
Stanowisko Departamentu Polityki Ekologicznej,
Geologii i Łowiectwa:
Propozycja została uwzględniona.
W 2022 r. zaplanowano Wojewódzkie konkursy
ekologiczne dla przedszkoli i szkół podstawowych
(powierzenie – 9 konkursów zgodnie z zasięgiem
delegatur) będą one ściśle związane z problematyką

zmian klimatycznych. W związku z powyższym można
uznać, że obszar jest już uwzględniony w projekcie
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
2022 rok.
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§ 29. 1. Priorytetowe
zadania publiczne
w obszarze „Nauka,
szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata
i wychowanie”

Dodanie zadania: Realizacja
projektów edukacyjnych
rozwijających umiejętności
uczenia się, poszukiwania
i weryfikowania informacji,
odporności na dezinformację
i fake-newsy.

W społeczeństwie informacyjnym, a takim jesteśmy,
umiejętność poszukiwania, wyboru, oceny, analizy informacji
jest tak potrzebna, jak umiejętność czytania i pisania. Dzieci
i młodzież, ale także dorośli i seniorzy powinni umieć
odróżniać fakty od manipulacji, rzetelne źródła wiedzy od
nierzetelnych. Fake-newsy mogą powodować poważne
szkody na skalę całych społeczeństw a nawet świata.
Edukacja informacyjna to pilna potrzeba edukacyjna w ogóle,
a Mazowsze może stać się pionierem rozwiązań w tym
zakresie, bo jak dotąd nie podjęto chyba żadnych
systemowych działań związanych z edukacją do
odpowiedzialności informacyjnej.

Stanowisko Departamentu Edukacji Publicznej
i Sportu:
Propozycja została uwzględniona.
Dodano zadanie publiczne w obszarze „Nauka,
szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
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Par. 4 pkt 16.
Dotychczasowy zapis
„wspierania
i upowszechniania
kultury fizycznej”

„wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej oraz zdrowego
i aktywnego stylu życia”
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Par. 24 ust. 1
Priorytetowe zadania
publiczne w obszarze
„Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej”

Par. 24 ust. 1 Priorytetowe
zadania publiczne w obszarze
„Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej oraz aktywnego
i zdrowego trybu życia”

Par. 24 ust. 1 Zadanie.
DODAĆ Zadanie 7

Dodanie: „Upowszechnianie
w województwie mazowieckim
sportu oraz aktywnego
i zdrowego trybu życia
w środowisku szkolnym
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Zmiana zapisu odpowiada na potrzeby kompleksowych
i synergicznych działań w zakresie zwiększania
aktywności ruchowej i prozdrowotnej mieszkańców
województwa mazowieckiego, w szczególności dzieci
i młodzieży. Proponowany zapis uzupełnia również
w programie na 2022 r. potencjał realizacji celu współpracy
zawartego w par. 2 ust. 2 pkt. 2 w brzmieniu „promocję
zdrowego i aktywnego stylu życia”. Dotychczasowe zapisy
skupiające się wyłącznie na upowszechnieniu kultury
fizycznej znacząco ograniczały realizację tego celu.
Badania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej
wskazują, że w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży
nie należy dziś mówić o zdrowym odżywianiu, bo dziś
jest to stanowczo za mało, aby zahamować dynamiczne
procesy pogarszania się stanu zdrowia młodych Polaków.
Dziś należy mówić i kształcić dzieci i młodzież w kierunku
zdrowego stylu życia, którego podstawą, ale absolutnie
nie wyłącznym czynnikiem składowym jest sport i ogólnie
ruch fizyczny. Należy postawić na synergię rozwoju ogółu

Stanowisko Departamentu Edukacji Publicznej
i Sportu:
Zmiana nie została uwzględniona.
Zmiana zapisu jest zbędna, ponieważ obecny zakres
pojęcia jest równoznaczny ze wspieraniem
i upowszechnianiem aktywnego oraz zdrowego stylu życia.
Stanowisko Departamentu Edukacji Publicznej
i Sportu:
Zmiana nie została uwzględniona.
Zmiana zapisu jest zbędna, ponieważ obecny zakres
pojęcia jest równoznaczny ze wspieranie
i upowszechnianiem aktywnego oraz zdrowego stylu życia.
Stanowisko Departamentu Edukacji Publicznej
i Sportu:
Propozycja nie została uwzględniona.
Dodanie zadania 7 jest zbędne, ponieważ priorytetem
zadań już wskazanych w ust 1. jest upowszechnianie
sportu w formie rywalizacji sportowej również

– organizacja warsztatów
praktycznych.”
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Par. 24 ust. 2
„W ramach zadań
wymienionych w ust. 1
planuje się zawarcie ok
170 umów, wybór
najlepszych ofert
ukierunkowanych
przede wszystkim na
sport dzieci i młodzieży
oraz objęcie
działaniami ok. 100 000
osób ramach realizacji
tych zdań”

Par. 24 ust. 2 „W ramach zadań
wymienionych w ust. 1 planuje się
zawarcie ok 170 umów, wybór
najlepszych ofert
ukierunkowanych przede
wszystkim na sport oraz aktywny
i zdrowy tryb życia dzieci
i młodzieży oraz objęcie
działaniami ok. 100 000 osób
ramach realizacji tych zdań
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Par. 21 ust. 1 Zadanie.
2 „Pomoc niemedyczna
dla rodzin z dziećmi
w zakresie
przeciwdziałania
depresji, zaburzeń
odżywiania oraz
kompulsywnych
zachowań związanych
z używaniem nowych
technologii”
Par. 21 ust. 2 pkt.2 „Nr
2 podpisanie ok. 5
umów 3 - letnich na
realizację programów
pomocy niemedycznej
dla rodzin z dziećmi
w zakresie
przeciwdziałania
depresji, zaburzeń
odżywiania oraz
kompulsywnych
zachowań związanych
z używaniem nowych
technologii”

„Pomoc niemedyczna dla rodzin
z dziećmi w zakresie
przeciwdziałania depresji,
zaburzeń odżywiania,
kompulsywnych zachowań
związanych z używaniem nowych
technologii oraz psychicznego
radzenia sobie z chorobą
przewlekłą”
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„Nr 2 podpisanie ok. 5 umów 3 letnich na realizację programów
pomocy niemedycznej dla rodzin
z dziećmi w zakresie
przeciwdziałania depresji,
zaburzeń odżywiania,
kompulsywnych zachowań
związanych z używaniem nowych
technologii oraz psychicznego
radzenia sobie z chorobą
przewlekłą”

populacji dzieci i młodzieży również w kierunku zdrowego
odżywiania, wypoczynku, umiejętnego korzystania
z urządzeń technologicznych, które mają wpływ na nasze
zdrowie fizyczne i psychiczne. Projekty rozwojowe winny
być realizowane w sposób kompleksowy.
Z danych Biura Analiz Sejmowych wynika, że już ok
30% dzieci i młodzieży boryka się z jakimś rodzajem
choroby przewlekłej. Analogicznie z danych statystycznych
GUS wynika zaś, że w roku 2020 r. w województwie
mazowieckim liczba dzieci i młodzieży z chorobą
przewlekłą mogła przekroczyć 300 tys. osób. Choroba
przewlekła ma wpływ na całokształt dobrostanu osoby,
której dotyczy. Wpływa na stan fizyczny, ale również na stan
psychiczny młodej osoby, ogranicza kontakty społeczne,
podejmowanie ról społecznych, ambicje związane z
przyszłością. Niezwykle istotne jest, aby dzieci i młodzież
uzyskiwały profesjonalne wsparcie w zakresie psychicznego
radzenia sobie z chorobą przewlekłą.

w środowisku szkolnym, a tym samym aktywnego
i zdrowego trybu życia.
Stanowisko Departamentu Organizacji:
Zmiana nie została uwzględniona.
Zrezygnowano z zamieszczania w Rocznym programie
współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok zapisów dotyczących
wskazywania konkretnej liczby umów. Są to dane, które
bardzo często ulegają zmianom, a co za tym idzie
utrudniają sprawozdawczość z realizacji Programu.
Ponadto uznano, że przy większości ogłaszanych przez
Województwo konkursach trudno jest z góry założyć ile
zostanie podpisanych umów, gdyż jest to uzależnione
przede wszystkim od atrakcyjności złożonych ofert.
Stanowisko Mazowieckiego Centrum Pomocy
Społecznej:
Zmiana nie została uwzględniona.
W związku z realizacja zadania w latach 2021- 2023, brak
możliwości przychylenia się do proponowanej zmiany
(zadanie w trakcie realizacji).

Stanowisko Departamentu Organizacji:
Zmiana nie została uwzględniona.
Zrezygnowano z zamieszczania w projekcie
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
2022 rok zapisów dotyczących wskazywania konkretnej
liczby umów. Są to dane, które bardzo często ulegają
zmianom, a co za tym idzie utrudniają sprawozdawczość
z realizacji Programu. Ponadto uznano, że przy większości
ogłaszanych przez Województwo konkursach trudno jest z
góry założyć ile zostanie podpisanych umów, gdyż jest to

uzależnione przede wszystkim od atrakcyjności złożonych
ofert.
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Par. 21 ust. 1 Zadanie.
6 „Pomoc niemedyczna
– poradnictwo dla
dzieci i młodzieży
cierpiących na
zaburzenia lękowo –
depresyjne”

Par. 21 ust. 1 Zadanie. 6 „Pomoc
niemedyczna – poradnictwo dla
dzieci i młodzieży cierpiących na
zaburzenia lekowo – depresyjne,
w tym będące skutkiem innych
chorób przewlekłych”

Stanowisko Mazowieckiego Centrum Pomocy
Społecznej:
Zmiana nie została uwzględniona.
Brak możliwości odniesienia się do proponowanej zmiany,
ponieważ § 21 ust. 1 Zadanie 6 w propozycji Programu na
rok 2022 otrzymał brzmienie: „Wsparcie osób cierpiących
na zaburzenia lękowo-depresyjne u osób dorosłych”.
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Par. 21 ust. 2 pkt.6 „Nr
6 podpisanie 6 umów
rocznych na realizację
zadań w zakresie
pomocy niemedycznej
– poradnictwa dla
dzieci i młodzieży
cierpiących na
zaburzenia lękowo –
depresyjne”

„Nr 6 podpisanie 6 umów rocznych
na realizację zadań w zakresie
pomocy niemedycznej –
poradnictwa dla dzieci
i młodzieży cierpiących na
zaburzenia lękowo – depresyjne,
w tym będące skutkiem innych
chorób przewlekłych”

Stanowisko Departamentu Organizacji:
Zmiana nie została uwzględniona.
Zrezygnowano z zamieszczania w projekcie 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 2022 rok zapisów
dotyczących wskazywania konkretnej liczby umów. Są to
dane, które bardzo często ulegają zmianom, a co za tym
idzie utrudniają sprawozdawczość z realizacji Programu.
Ponadto uznano, że przy większości ogłaszanych przez
Województwo konkursach trudno jest z góry założyć ile
zostanie podpisanych umów, gdyż jest to uzależnione
przede wszystkim od atrakcyjności złożonych ofert.

FEDERACJA MAZOWIA
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§ 11 Art. 6

Dodać pkt. 10) Strategii rozwoju
kultury w województwie
mazowieckim

W 2020 roku zakończyła się realizacja Strategii rozwoju
kultury w województwie mazowieckim 2014-2020. Powinny
zostać rozpoczęte prace nad nowym dokumentem, a w jego
powstawanie i konsultowanie (tak jak w przypadku
wcześniejszego dokumentu) powinny być włączone
organizacje pozarządowe

Stanowisko Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki:
Propozycja została uwzględniona.
Uchwałą nr 164/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2020 r. oraz Uchwałą nr 160/20 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r.
przedłużono obowiązywanie obydwu Strategii do końca
2022 roku. Oznacza to, że powyższe dokumenty będą
podlegały konsultacjom z organizacjami pozarządowymi
w 2022 roku.
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§ 27 Art. 2 10) nr 13 ok.
3 projektów
zmierzających do
łączenia działalności
naukowej z
artystyczną/kulturalną;
11) nr 15 ok. 25
projektów z zakresu
propagowania idei
Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Mazowsze
oraz upowszechnienia
produktów
tradycyjnych,
regionalnych
i lokalnych.

10) nr 13 ok. 3 projektów
zmierzających do łączenia
działalność naukowej
z artystyczną/kulturalną;
11) nr 14 min. 3 projektów
realizowanych w ramach EDD,
których celem jest edukacja
historyczna i kulturalna,
promowanie różnorodności
regionalnej dziedzictwa
kulturowego, podkreślenie
wspólnych korzeni kultury
europejskiej oraz propagowanie
dialogu międzykulturowego
12) nr 15 ok. 25 projektów
z zakresu propagowania idei Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego
Mazowsze oraz upowszechnienia
produktów tradycyjnych,
regionalnych i lokalnych.

W opisie pominięte zostało określenie skali przewidzianego
wsparcia dla zadania 14 (projektów realizowanych w ramach
EDD, których celem jest edukacja historyczna i kulturalna,
promowanie różnorodności regionalnej dziedzictwa
kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury
europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.
W kilku poprzednich latach nie przyznawano żadnego
wsparcia w tym zadaniu, dlatego za ważne uważamy
określenie jakie wsparcie zostanie udzielone. To tym
ważniejsze, że w województwie mazowieckim dzieje się
podczas EDD relatywnie niewiele, a działania są mało
atrakcyjne. Województwo Mazowieckie ma potencjał do
promocji kultury lokalnej poprzez udział w EDD.

Stanowisko Departamentu Organizacji:
Zmiana nie została uwzględniona.
W projekcie 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 2022 rok zapisy dotyczące
konkretnych projektów, będą ujęte w sposób tabelaryczny,
jedynie ze wskazaniem obszaru, nazwy projektu i terminu
ogłoszenia konkursu - bez podawania liczby projektów.
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Paragraf 27 Art 2 Pkt 9.
nr 12 jeden projekt
weryfikujący stan
i możliwości sektora
kreatywnego oraz
sektora kultury do
tworzenia klastrów
kreatywnych;

Usunąć ten punkt (tak jak
w dotychczasowym dokumencie
brakuje punktu poświęconego
EDD).

Klastry Kreatywne to przestarzały model który obecnie nie
funkcjonuje. Bezzasadne są badania w tym kontekście.

Stanowisko Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki:
Zmiana nie została uwzględniona.
Proponuje się, aby zadanie nr 12- „Mazowieckie klastry
kreatywne” w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego” pozostawić do czasu
obowiązywania Strategii Kultury w województwie
mazowieckim tj. do 2022 roku.

19

Paragraf 31 Art 2. 1) nr
1 podpisanie ok. 15
umów na realizację
zadań i objęcie ich
odbiorców wsparciem
w postaci m. in.
szkoleń, doradztwa,
wymiany doświadczeń,
tworzenia sieci
współpracy, promocji
wolontariatu,
korzystania
z nieodpłatnych usług

Nr 1 podpisanie ok. 25 umów
na realizację zadań i objęcie ich
odbiorców wsparciem w postaci m.
in. szkoleń, doradztwa, wymiany
doświadczeń, tworzenia sieci
współpracy, promocji wolontariatu
korzystania z nieodpłatnych usług
dla ok. 500 organizacji
pozarządowych.

W 2020 roku w konkursie na to zadanie zostały złożone 73
oferty (to najwięcej w ostatnich latach), w tym 71 spełniło
wymagania formalne, a jedynie 15 otrzymało dofinansowania.
Ta sytuacja pokazuje, że kwota 400 000 PLN jest za mała, by
skutecznie budować postawy aktywności obywatelskiej i
wspierać organizacje. Tym bardziej, że na terenie
województwa jest ponad 10 000 organizacji pozarządowych
działających poza Warszawą. M.st. Warszawa, na terenie
którego działa kolejne 10 000 organizacji przeznacza rocznie
około 2 000 000 złotych na działania wspierające ngo
udzielając wsparcia znacznie większej liczbie beneficjentów.
Jednocześnie uważamy, że działaniami w oparciu o to
zadanie powinno być objętych znacznie więcej organizacji niż
150 (co stanowi zaledwie 1,5% ngo z terenu województwa).

Stanowisko Departamentu Organizacji:
Zmiana nie została uwzględniona.
Zrezygnowano z zamieszczania w projekcie 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 2022 rok zapisów
dotyczących wskazywania konkretnej liczby umów. Są to
dane, które bardzo często ulegają zmianom, a co za tym
idzie utrudniają sprawozdawczość z realizacji Programu.
Ponadto uznano, że przy większości ogłaszanych przez
Województwo konkursach trudno jest z góry założyć ile
zostanie podpisanych umów, gdyż jest to uzależnione
przede wszystkim od atrakcyjności złożonych ofert.

dla ok. 150 organizacji
pozarządowych;
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Paragraf 31 Art 2 Pkt 2
nr 2 podpisanie 1
umowy na realizację
zadania obejmującego
wyłonienie operatora
projektu, który wybierze
realizatorów projektów
służących wspieraniu
rozwoju aktywnych
społeczności lokalnych
na Mazowszu.

Pkt 2 nr 2 podpisanie min.2 umów
na realizację zadania
obejmującego wyłonienie
operatora projektu, który wybierze
realizatorów projektów służących
wspieraniu rozwoju aktywnych
społeczności lokalnych na
Mazowszu.
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Paragraf 43 Ustęp 16.
Planowana wysokość
środków
przeznaczonych na
priorytetowe zadanie
publiczne 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”
wynosi 500 000,00 zł
i pochodzi z dochodów
własnych
Województwa.

Ustęp 16. Planowana wysokość
środków przeznaczonych na
priorytetowe zadanie publiczne
w obszarze „Działalność na rzecz
organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych
w art. 3. ust. 3, w zakresie
określonym w art. 4 ust. 1 pkt 132a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”
wynosi 1 000 000,00 zł
i pochodzi z dochodów własnych
Województwa.

Należy też podkreślić, że kwota przyznawanych dotacji jest
zdecydowanie niewystarczająca do potrzeb organizacji, nie
pozwala prowadzić stałego systemowego i systematycznego
wsparcia dla organizacji.
Wybór większej liczby operatorów dywersyfikuje działania
konkursowe. W 2021 roku zostało wyłonionych dwóch
operatorów programu, dzięki czemu: - zwiększył się zakres
organizacji mogących brać udział w konkursie - mogły brać
udział m.in. organizacje starsze niż 2 lata (w 2020 roku kiedy
wyłoniony był 1 operator tylko młode ngo mogły otrzymać
wsparcie) - jeden z operatorów wprowadził innowacyjny
w skali województwa proces oceny partycypacyjnej
włączającej wnioskodawców w system oceny.

W 2021 roku planowano 500 000 PLN. Ostatecznie kwota
wynosiła 400 000 PLN na zadanie 1 i 400 000 PLN na
zadanie nr 2. W 2022 uważamy za pilne i ważne zwiększenie
środków na zadanie nr 1, w którym w 2021 roku zostały
złożone 73 oferty (to najwięcej w ostatnich latach), w tym
71 spełniło wymagania formalne, a jedynie 15 otrzymało
dofinansowania. Ta sytuacja pokazuje, że kwota 400 000
PLN jest za mała, by skutecznie budować postawy
aktywności obywatelskiej, ponieważ organizacje w większości
powiatów i gmin pozostały bez systemowego wsparcia
prowadzonego przez lokalne organizacje parasolowe. Na
zadanie 1 powinna być przeznaczona
min. kwota
600 000 PLN, dzięki czemu około 25 projektów otrzymałoby
wsparcie (oferując wsparcie dla min. 500 podmiotów
będących beneficjentami tych działań). Jednocześnie chcemy
zaznaczyć, że zmniejszanie kwot pojedynczych dotacji nie
pozwala prowadzić działań systemowych i długofalowych co
jest kluczowym warunkiem skutecznego wspierania
organizacji pozarządowych (które potrzebują sieciowania,
szkoleń i indywidualnego doradztwa, co zapewniają
organizacje parasolowe dzięki środkom na „Realizację
działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich
organizacji pozarządowych oraz budowania postaw
aktywności obywatelskiej”).

Stanowisko Departamentu Organizacji:
Zmiana nie została uwzględniona.
Zrezygnowano z zamieszczania w projekcie 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 2022 rok zapisów
dotyczących wskazywania konkretnej liczby umów. Są to
dane, które bardzo często ulegają zmianom, a co za tym
idzie utrudniają sprawozdawczość z realizacji Programu.
Ponadto uznano, że przy większości ogłaszanych przez
Województwo konkursach trudno jest z góry założyć ile
zostanie podpisanych umów, gdyż jest to uzależnione
przede wszystkim od atrakcyjności złożonych ofert.
Stanowisko Departamentu Organizacji:
Zmiana nie została uwzględniona.
W 2022 roku planowana wysokość środków
przeznaczonych na priorytetowe zadanie publiczne
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” wynosi 1 050 000,00 zł i pochodzi z
dochodów własnych Województwa. W ramach tego
realizowane będą dotychczasowe zadania: „Wspieranie
rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu –
wyłonienie operatora projektu” – 400 000 zł oraz
„Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału
mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania
postaw aktywności obywatelskiej” – 400 000 zł.
Dodatkowo utworzone zostaną dwa nowe odrębne
zadania: „Badanie kondycji sektora organizacji
pozarządowych w województwie mazowieckim”, na które
przeznaczone zostało 100 000 zł oraz „Fundusz wkładów
własnych”, gdzie przeznaczono 150 000 zł.

FUNDACJA PROJEKTÓW AUTORSKICH ARS CREATORI
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Zgłasza niniejszym kolejną edycję
Międzynarodowego Festiwalu
Filmów Historycznych i
Woskowych - swojego
największego, całorocznego,
niekomercyjnego, obywatelskiego
projektu programowego
skupionego na promocji sztuki
filmowej poświęconej pamięci o
przeszłości i tradycjach obronnych
Polaków- jako priorytetowe
zadanie publiczne Mazowsza w
roku 2022.

Przedmiotowy projekt festiwalowy powołany został
do życia w roku 2009 pod patronatem Marszałka Sejmu
Bronisława Komorowskiego- w 10 rocznicę wstąpienia Polski
do NATO – i erygowany był na Mazowszu m.in. z udziałem
Marszałka Adama Struzika – przez Agnieszkę Odorowicz
z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), Hannę
Gronkiewicz – Waltz – Prezydent m.st. Warszawy, biskupów
wojskowych trzech wyznań: ks. bp. gen. dyw. Dr Tadeusza
Płoskiego, Biskupa Polowego WP; ks. abp gen. Bryg. Mirona
Chodakowskiego, Prawosławnego Ordynariusza WP i ks.
gen. bryg. Ryszarda Borskiego Ewangelickiego Biskupa
Wojskowego a także Kazimierza Kutza, posła na Sejm,
ministrów Bogdana Klicha (obrona narod.) i Radosława
Sikorskiego (MSZ) oraz gen. Czesława Piętasa Szefa Sztabu
Generalnego WP (w załączeniu aktualna informacja
o MFFHiW oraz opis jego idei programowej).
Marszałek Adam Struzik był dotąd wielokrotnym Patronem,
Partnerem i Gestorem tego wydarzenia oraz regularnie
przyznawał festiwalowe nagrody dla krajowych
i zagranicznych filmów poświęconych historii i tradycji
Mazowsza. W roku 2018 wyrażał również na ręce Prezesa
Fundacji zainteresowanie trwałym zawiązaniem festiwalu
z Mazowszem a z okazji jubileuszowej 10 rocznicy edycji
MFFHiW podjął decyzję o wyróżnieniu – listopadzie 2019
– jurorów festiwalowych Medalami PRO MAZOVIA.
Uważamy, że uczynienie MFFHiW w roku 2022
priorytetowym wydarzeniem Mazowsza i podjęcie przez
Marszałka Adama Struzika partnerstwa strategicznego
w tym projekcie może być wzajemnie korzystne.

Stanowisko Kancelarii Marszałka, Departamentu
Kultury, Promocji i Turystyki:
Propozycja nie została uwzględniona.
Została podjęta decyzja o niekontynuowaniu przez
Samorząd Województwa współpracy przy realizacji
kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Historycznych i Wojskowych. Ponadto należy zauważyć,
że jest wiele indywidulanych inicjatyw cyklicznych
realizowanych przez organizacje pozarządowe, które
są wspierane przez Województwo - czy to w ramach
współpracy finansowej czy pozafinansowej, natomiast
żadna z nich nie jest ujęta www. Programie jako
priorytetowe zadanie publiczne Mazowsza w roku 2022
(tak też było w latach ubiegłych). Jednocześnie należy
nadmienić, że przedmiotowy projekt wpisuje się w zadanie
nr 1 –„Patriotyzm” w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, w ramach którego
będą ogłaszane otwarte konkursy ofert w IV kwartale 2021
oraz I kwartale 2022 r.
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w zakresie
postanowień ogólnych
dodanie do § 1 punktu
12 w brzmieniu:

PARTNERSTWIE
STRATEGICZNYM – należy przez
to rozumieć formę odrębnego
porozumienia Marszałka
Województwa i pozarządowej
organizacji pożytku publicznego,
uwzględniającego indywidualne
uwarunkowania pomocniczości
samorządu Mazowsza przy
dużych, wartościowych
i niekomercyjnych projektach
obywatelskich, monitorowanych na
bieżąco przez Pełnomocnika
Marszałka ds. współpracy
z organ. pozarządowymi;
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w zakresie celów
współpracy, rozwinięcie
w § 2 punktu 7 przez
dodanie do obecnego
zapisu przecinku
w miejscu średnika
i tekstu, w brzmieniu:

.., także w trybie stosowania
PARTNERSTWA
STRATEGICZNEGO, tj.
zintegrowanego pakietu działań
Województwa, opisanego w § 1.12
Programu, służącego
efektywnemu wsparciu dużych,
niestandardowych inicjatyw
organizacji pozarządowych
o znacznym zasięgu oraz
wyróżniających je wartościach
społecznych, edukacyjnych,
kulturowych oraz wizerunkowych
dla Mazowsza, Polski i Unii
Europejskiej;
…, w tym również określonych
w umowach STRATEGICZNEGO
PARTNERSTWA Województwa
i organizacji pozarządowych,
określonych dla całych pakietów
i pełnego czasu realizacji
projektów objętych tym
partnerstwem;
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w zakresie form
współpracy, rozwinięcie
§ 6 punktu 3.3 poprzez
dodanie na końcu
obecnego tekstu, po
przecinku, słów:

Propozycja utworzenia kategorii projektów możliwych do
objęcia PARTNERSTWEM STRATEGICZNYM samorządu
Mazowsza, to pomysł zaznaczenia w tworzonym Programie
Współpracy Województwa i organizacji pozarządowych na
rok 2022, specjalnego miejsca dla specjalnych, dużych
i trochę nietypowych a wartościowych projektów, trudnych
do zamieszczenia w obecnych ramach zasad współpracy.
I nie chodzi tu wcale o tworzenie intratnych nierówności, lecz
o ustanowienie trybu indywidualnego dopasowania procesu
pomocniczości, do takich nietypowych przedsięwzięć
otwartych na to, gdy np. Marszałek Województwa widzi
wartości warte poparcia projektu a system wsparcia nie ma
odpowiednich procedur i możliwości.
Oferta jest też pokłosiem doświadczeń Fundacji aranżującej
MFFHiW, która w 2018 roku nie zdołała zamienić
przychylności Marszałka na konkretne działania
Województwa, gdyż brak odpowiednich procedur skutecznie
pogrzebał tę przychylność, a stosowana dookoła
standardowa pomocniczość dla NGO zupełnie nie uwzględnia
specyfiki rozrastającego się Festiwalu. W efekcie
podpisaliśmy bardzo ogólną ramową umowę z pośrednikiem
a rozmaite interpretacje intencji tych zapisów przyniosły
potem więcej nieporozumień i konfliktów, niż można było to
sobie wcześniej wyobrazić. Duża ilość wcześniejszych
dobrych doświadczeń współpracy Fundacji, jej Festiwalu
i Urzędu Marszałkowskiego oraz „imienne” zaproszenie do
wnoszenia uwag do Programu współpracy w 2022 skłoniło
nas do przedstawienia tu swoich opinii.
Istotną częścią pomysłu proponowanego tu trybu partnerstwa
jest ominięcie pośredników takiej współpracy (pośrednictwo
zastąpione zostaje bowiem konkretnymi zapisami
bezpośredniego porozumienia stron oraz pakietowy charakter
składników zintegrowanych w porozumieniu, co eliminuje
z kolei szereg cząstkowych procedur współdziałania (znikają
bowiem osobne trybu starań o patronat, współpracę
informacyjną czy projektową osłonę prawną, itp.) z definicji
już objętych ramami Partnerstwa.
Intencją wprowadzenia pakietowej kategorii
STRATEGICZNEGO PARTNERSTWA jest zbliżenie struktur
urzędu do społecznych – z natury słabszych- partnerów
projektowych i zaoszczędzenie im wielu procedur możliwych
do formalnego zintegrowanego. Np. decyzja o strategicznym

Stanowisko Departamentu Organizacji:
Propozycje nie zostaną uwzględnione.
Nie uwzględniono propozycji dotyczącej zamieszczenia
wszystkich zapisów odnoszących się do Porozumienia
Strategicznego. Płaszczyzny współdziałania jednostek
samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym definiuje
art. 1 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
wskazując, że akt ten reguluje zasady prowadzenia
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy
organów administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi. Przedmiotowa współpraca organizacji
pozarządowych z samorządem terytorialnym może mieć
formy finansowe i pozafinansowe:
Formy finansowe to:
1) zlecanie (powierzanie lub wspierania) organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.
3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie;
2) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach
określonych w ww. ustawie;
3) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych
w art. 33 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020. Są one zawierane
w celu realizacji projektów finansowanych w ramach
programów operacyjnych Unii Europejskiej.
Natomiast formy pozafinansowe dotyczą
w szczególności procesu planowania i programowania
działań. Może to być wzajemne informowanie się
o planowanych kierunkach działań, konsultowanie
z organizacjami strategicznych dokumentów
przygotowanych przez władze publiczne. Kolejną formą
współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi
i administracją publiczną jest udział ich przedstawicieli
we wspólnych zespołach w celu diagnozowania potrzeb,
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w zakresie
priorytetowych zadań
publicznych zlecanych
do realizacji
organizacjom
pozarządowym w § 15
dodanie, w p.1. na
końcu tekstu, po
przecinku słów:
w zakresie sposobu
realizacji programu;
w § 41 uzupełnić p. 12
dodając na końcu
obecnego tekstu, już
po przecinku słowa:
w § 42.1 dodać p. 5
w brzmieniu:

cały tekst Programu

…, w tym w szczególności,
projekty objęte STRATEGICZNYM
PARTNERSTWEM Województwa
i pozarządowych organizacji
pożytku publicznego;

…, zwłaszcza działań objętych
STRATEGICZNYM
PARTNERSTWEM Województwa
i organizacji pozarządowych;
5. inicjowaniu działań
zwiększających pożytek wspólny
z realizacji projektów objętych
STRATEGICZNYM
PARTNERSTWEM Województwa
i pozarządowych organizacji
pożytku publicznego;
Wnosimy też o analizę prawną
całego Programu pod kątem
potrzeb wprowadzenia kategorii
STRATEGICZNEGO
PARTNERSTWA w innych
ważnych częściach programu.

partnerstwie powinna automatycznie pociągać za sobą
oficjalny patronat Marszałka i naskładać na Pełnomocnika
Marszałka ds. organizacji pozarządowych powinność
eliminowania z urzędu, przykładów np. łamania zapisów
ujętych w §§ 3.1; 3.2; 3.3 oraz 3.7 Programu. Z kolei sam
szczegółowy skład pakietu PARTNERSTWA powinien za
każdym razem podlegać negocjacjom Stron przy spisywaniu
ponadrocznej umowy na ten temat.
Dobrze byłoby osiągnąć również – szczególnie ważną przy
wiodących projektach programowych organizacji pożytku
publicznego – jakościową zmianę, polegającą m.in. na tym,
by istota działań wspólnych Województwa i organizacji
pozarządowych coraz częściej wykraczała poza samą relację
GESTOR- BENEFICJENT, osiągając stan choć zbliżonego
lub równego zainteresowania sukcesem podejmowanych
zadań u obu tych Partnerów.

problemów i inicjowania nowych przedsięwzięć. Często
w takich zespołach pracuje się także nad nowymi
strategiami, programami i aktami prawnymi.
Zatem wobec powyższego, w obecnym stanie prawnym
nie ma możliwości wpisania do 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 2022 rok, jako jednej z form współpracy
Partnerstwa Strategicznego.

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
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Par. 15 Brak wskazania
w obszarach
współpracy osób
starszych/osób w wieku
emerytalnym

Przedkładamy wniosek
o poszerzenie w Rocznym
programie współpracy
województwa Mazowieckiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok
priorytetowych zadań publicznych
zlecanych do realizacji
organizacjom pozarządowym

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku wraz z Polskim Forum Seniorów uprzejmie
prosi o rozważenie wniosku, aby problematyka seniorów w
Programie współpracy na rok 2022 została mocniej
wyartykułowana.
Analizy demograficzne wskazują, że udział osób starszych
w polskim społeczeństwie systematycznie i znacząco rośnie,
a w kolejnych okresach trend ten będzie kontynuowany. Niski
wskaźnik dzietności oraz wydłużające się trwanie życia
powoduje, iż zwiększa się liczba seniorów [60+] w populacji –
według danych Eurostatu już w 2016 r. osoby starsze
stanowiły ponad 25% ludności Unii Europejskiej

Stanowisko Mazowieckiego Centrum Pomocy
Społecznej:
Zmiana nie została uwzględniona.
Zadania dotyczące osób starszych w „Rocznym programie
(…)” ujęte są w obszarze „Działalność na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym” w § 21 ust. 1
lp. 7–12.
Zadania te mają na celu: aktywizowanie osób starszych
w różnych aspektach życia, przeciwdziałanie wykluczeniu
seniorów, budowanie pozytywnego wizerunku starości,

o „działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym” oraz
wydzielenie osobnej puli środków
na konkursy dedykowane tej
grupie wiekowej.

z uwzględnieniem stałej tendencji wzrostowej. Podobny trend
obserwuje się w Polsce – w 1988 r. ludność w wieku 60+
stanowiła 14,5% populacji, a w 2011 r. już 19,66%, co
oznacza przyrost o prawie 2 mln osób. W końcu 2016 r.
ludność Polski wynosiła 38,4 mln, a w tym prawie 9,1 mln
stanowiły osoby w wieku 60 lat lub więcej [23,6%]. Wyniki
prognozy ludności na lata 2014-2050 wskazują na
pogłębienie się procesu starzenia społeczeństwa
– populacja osób w wieku 60+ wzrośnie w końcu horyzontu
prognozy do 13,7 miliona tj. ponad 40% ogółu polskiego
społeczeństwa.
Z opracowania Urzędu Statystyczne w Warszawie „Proces
starzenia się ludności” natomiast wynika, iż w samym
Województwie Mazowieckim odsetek osób w wieku 65 lat
i więcej w ogólnej liczbie ludności w roku 2050 będzie wynosił
31,3%, co biorąc pod uwagę strukturę demograficzną
Województwa (np. duży napływ młodych osób z innych
regionów Polski) stanowi wynik bardzo wysoki.
Zwiększenie działań organów administracji publicznej
w stosunku do tej grupy wiekowej stanowi zatem jedną
z naturalnych reakcji w obliczu przywołanych procesów
demograficznych. Za szczególnie istotne dla seniorów uznać
należy stworzenie możliwości i wspieranie działań mających
na celu: aktywizowanie osób starszych w różnych aspektach
życia, przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów, budowanie
pozytywnego wizerunku starości, rozwój współpracy
międzypokoleniowej, edukację do starości i w starości,
budowanie podmiotowości i zaangażowania osób starszych
w działalność na rzecz środowisk lokalnych, włączenie osób
starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym,
rozwój aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym
w ramach uniwersytetów trzeciego wieku i innych organizacji
seniorskich oraz wzmacnianie i rozwój aktywności ruchowej
seniorów.

rozwój współpracy międzypokoleniowej, edukację do
starości i w starości, budowanie podmiotowości
i zaangażowania osób starszych w działalność na rzecz
środowisk lokalnych, włączenie osób starszych w dialog
i współpracę z samorządem lokalnym, rozwój aktywności
edukacyjnej osób starszych, w tym w ramach
uniwersytetów trzeciego wieku i innych organizacji
seniorskich oraz wzmacnianie i rozwój aktywności
ruchowej seniorów.

Tabela nr 2
Zestawienie uwag i propozycji zgłoszonych w II etapie konsultacji projektu „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 2022 rok”

L.p.

Zapis w projekcie
Programu współpracy
na 2022 rok do
którego zgłaszane są
uwagi wraz z nr
paragrafu, ustępu,
punktu

Sugerowana zmiana (konkretna
propozycja nowego brzmienia
paragrafu, ustępu, punktu)
ewentualnie propozycja zapisu
w projekcie Programu
współpracy na 2022 rok

Uzasadnienie

Sposób rozpatrzenia uwagi/propozycji

I

II

III

IV

V

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego
1

Rozdział 7 § 21 ust. 4
pkt 10

Zwiększenie budżetu do 200 000
zł na współpracę międzynarodową

Ofert wpływa coraz więcej, w kontekście sytuacji
międzynarodowej i politycznej budowanie poczucia
wspólnoty europejskiej jest gigantycznie ważne, budżet
konkursu nie zmieniał się od wielu lat.

Stanowisko Kancelarii Marszałka:
Propozycja nie została uwzględniona.
Kancelaria Marszałka zgodnie z zaleceniami zawartymi
w piśmie BF-I-WP.3020.17.1.2021.AS z 21 września br.
podtrzymuje stanowisko dotyczące utrzymania w 2022 r.
wysokości dotacji na realizację zadań we współpracy z
organizacjami pozarządowymi na poziomie wydatków
ujętych w budżecie na 2021 rok (tj. 100 000,00 zł na
współpracę międzynarodową), tym samym nie widzimy
możliwości zwiększenia budżetu na organizację konkursu
dot. realizacji priorytetowego zadania publicznego w
obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami”.
Jednakże ze względu na owocną współpracę
z organizacjami pozarządowymi w ww. zakresie, a także
biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez
Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego
podczas konsultacji projektu „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 2022 rok” , pragnę poinformować, że
Kancelaria Marszałka rozważy zwiększenie puli środków
na realizację ww. zadania publicznego podczas
planowania budżetu Województwa Mazowieckiego na
2023 rok.

2

Rozdział 7 § 21 ust. 4
pkt 6

Zwiększenie budżetu w turystyce
do 2 mln zł

W tych konkursach mamy największą liczbę ofert,
a zadania mają niebywale istotne znaczenie dla budowania
tożsamości województwa i jego promocji.

Stanowisko Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki:
Propozycja nie została uwzględniona.
Departament Kultury, Promocji i Turystyki zgodnie
z zaleceniami zawartymi w piśmie nr BF-IWP.3020.9.1.2021.AO z dnia 21 września br. przyjmuje
wysokość dotacji na zadania realizowane we współpracy
z organizacjami pozarządowymi w obszarze „Turystyka
i krajoznawstwo” - 1 700 000 zł, zgodnie
z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
w dniu 13 lipca br. informacją w sprawie założeń
współpracy finansowej w roku 2022 pomiędzy
Województwem Mazowieckim a organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Departament Kultury, Promocji i Turystyki planując
budżet na zadania ww. obszarze współpracy na 2023 rok
rozważy zwiększenie wysokości dotacji w zależności od
sytuacji finansowej Województwa Mazowieckiego.

3

Rozdział 7 § 21 ust. 4
pkt 7

Zwiększenie budżetu w kulturze
do 3,5 mln zł

W tych konkursach mamy największą liczbę ofert,
a zadania mają niebywale istotne znaczenie dla budowania
tożsamości województwa i jego promocji.

Stanowisko Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki:
Propozycja nie została uwzględniona.
Departament Kultury, Promocji i Turystyki zgodnie
z zaleceniami zawartymi w piśmie nr BF-IWP.3020.9.1.2021.AO z dnia 21 września br. przyjmuje
wysokość dotacji na zadania realizowane we współpracy
z organizacjami pozarządowymi w obszarze „Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego” - 3 000 000 zł, zgodnie
z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
w dniu 13 lipca br. informacją w sprawie założeń
współpracy finansowej w roku 2022 pomiędzy
Województwem Mazowieckim a organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Departament Kultury, Promocji i Turystyki planując
budżet na zadania ww. obszarze współpracy na 2023 rok
rozważy zwiększenie wysokości dotacji w zależności od
sytuacji finansowej Województwa Mazowieckiego.

4

Rozdział 6 § 10-19

Większa liczba konkursów
ogłaszanych w IV kwartale 2021 r.

Daje to możliwość ewentualnego ogłaszanie konkursów, tym
samym przyspiesza realizację zadań w roku 2022 przez
oferentów.

Stanowisko Departamentu Organizacji:
Propozycja została uwzględniona.
Terminy konkursów będą ogłaszane na przełomie IV
kwartału 2021 / I kwartału 2022.

5

Rozdział 5 § 6 ust. 3

Dodać zapis – zgodnie z art. 13
ust. 5 ustawy

Doprecyzowuje zapis.

Stanowisko Departamentu Organizacji:
Propozycja została uwzględniona.
Zapis po zmianach otrzymuje brzmienie:
„3. Konkursy ofert są ogłaszane zgodnie z terminami
określonymi w Rozdziale 6, jednak nie wcześniej niż po
uchwaleniu przez Zarząd projektu budżetu Województwa
na rok 2022 zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy.”.

6

Rozdział 11 § 28 ust. 2
pkt 3

Dodać by przedstawiciele Biura
Dialogu byli również w komisjach
np. w MCPS

Członkowie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego biorąc udział w Komisjach w Departamentach
i Kancelariach Urzędu, w których biorą udział również
przedstawiciele Departamentu Organizacji widzą znaczącą
różnicę w poziomie funkcjonowania Komisji oraz organizacji
całego procesu przeprowadzania otwartych konkursów ofert.
Mając na uwadze dbałość o wizerunek Województwa
Mazowieckiego oraz w celu ujednolicenia standardów proszę
o uwzględnienie zmian w organizacji Komisji poprzez
dodanie w Rozdziale 11 § 28 ust. 2 pkt 3 przedstawiciela
Departamentu Organizacji również w komisjach
w wojewódzkich samorządowych jednostkach
organizacyjnych, np. MCPS.

Stanowisko Departamentu Organizacji:
Propozycja nie została uwzględniona.
W celu ujednolicenia standardów prac Komisji
konkursowych powoływanych w konkursach ogłaszanych
przez departamenty/kancelarie/jednostki zostaną
doprecyzowane Zasady przyznawania i rozliczania dotacji
z budżetu województwa mazowieckiego przyznawanych
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
które zostaną przyjęte przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego w drodze uchwały.

7

Rozdział 11 § 30 pkt 4

Dodać, że komisje mogą odbywać
się w formie zdalnej/hybrydowej.

Zdalne posiedzenia komisji konkursowych, które odbywały
się w 2021 roku potwierdziły, że ta forma się sprawdziła oraz
usprawniła pracę. Niepewna sytuacja oraz ciągle
utrzymujący się stan epidemii podtrzyma formę pracy
zdalnej.

Stanowisko Departamentu Organizacji:
Propozycja została uwzględniona.
Zapis po zmianach otrzymuje brzmienie:
„4. Posiedzenia komisji są zamknięte, odbywają się bez
udziału oferentów w formie zdalnej lub hybrydowej.”.

