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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO  WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

odbytego w dniu 16 czerwca 2016 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 9 przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego (dalej RDPP), zgodnie z listą obecności, stanowiącą 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Na wstępie Przewodnicząca Rady Anna Leszczyńska powitała zebranych i przedstawiła 

porządek obrad spotkania, który został przyjęty jednomyślnie. Następnie zaproponowała 

przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania i oddała głos Piotrowi Niedziałkowskiemu, 

który poinformował, że do protokołu wpłynęły uwagi natury kosmetycznej, które zostały 

uwzględnione w jego treści. Wszyscy zebrani zagłosowali za przyjęciem protokołu po 

zmianach i przystąpiono do dyskusji zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Pan Grzegorz Borek odniósł się do sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok 

2015. Stwierdził, że skoro RDPP ma zadanie opiniowania dokumentów, to sprawozdanie 

winno zostać przedłożone do zaopiniowania przed postawieniem go pod obrady Sejmiku 

Województwa. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że należy poinformować Przewodniczącego 

Sejmiku, aby bez opinii RDPP nie przedkładać sprawozdania Sejmikowi celem przyjęcia. 

Piotr Niedziałkowski poinformował, że do tej pory proces ten przebiegał prawidłowo, 

natomiast w ubiegłym roku w związku z kończącą się kadencją „starej’ Rady i wyborami do 

nowej RDPP proces ten się zaburzył. Obiecał ponadto, że będzie starał się pilnować, aby 

sytuacja niniejsza nie miała miejsca w przyszłości. 

 

Pan Grzegorz Borek nawiązał do małej skali promocji dotyczącej możliwości pozyskiwania 

środków UE oraz dodał, że w sprawozdaniu z realizacji programu współpracy powinna być 

zawarta informacja na temat wysokości środków z UE przekazanych organizacjom. 

Zaproponował ponadto, aby wystąpić z zapytaniem o skalę dofinansowania ze środków UE 

dla organizacji pozarządowych. 

 

Jan Grabowski dodał, że wystąpienie miałoby mieć charakter informacyjny tj: ile ofert jest 

składanych ile odpadło itp. Ponadto dodał, że punkty informacyjne nie przekazują informacji 

w sposób, którego oczekują NGO-sy – pracują na dokumentach i przekazują jedynie surową 

wiedzę z nich wynikającą. 

 

Pan Grzegorz Borek zaproponował wygenerowanie stanowiska RDPP w sprawie PIFE, 

skierowane do Marszałka Województwa, który spotyka się niebawem w MRR aby 

wypracować działania usprawniające procesy doradcze, informacyjne i inne skierowane do 

organizacji pozarządowych w zakresie funduszy unijnych. Dodał, że jego zdaniem opinia 

RDPP może okazać się w tej kwestii pomocną. 

 

Beata Orłowicz wtrąciła, że będziemy czekać na decyzje a konkursy będą trwały, natomiast 

czas ucieka… 

 

Pan Grzegorz Borek dodał, że formuła działania punktów informacyjnych jest nieefektywna, 

ale możemy ją zmienić - będziemy próbowali to zrobić. Jeśli się nie uda na szczeblu 

ministerialnym, to trzeba ją wypracować na poziomie regionu. 
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Jan Grabowski dodał, ze dajemy otwartą drogę Marszałkowi Województwa do działania  

w Ministerstwie a Rada spróbuje wymyślić jak zmienić ten system. 

 

Przewodnicząca Anna Leszczyńska zaproponowała przegłosowanie takiego sposobu działania 

– wszyscy obecni głosowali za przyjęciem rozwiązania. 

 

Anna Leszczyńska nawiązała do odpowiedzi od dyrektora Rafała Pietrucienia na wcześniej 

wystosowane pismo w sprawie m.in. generatora ofert oraz dokumentacji konkursowych RPO 

WK-P 2014-2020. Stwierdziła, że pismo oddaje to, o czym mówiono na poprzednim 

posiedzeniu Rady. Rokuje to dobre zmiany i deklaruje otwartość na współpracę. 

 

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. Piotr Niedziałkowski przygotował 

prezentację w tym zakresie oraz przedstawił szeroką informację na temat materiału. 

 

Pani Lucyna Andrysiak, w oparciu o materiał ze sprawozdania zaproponowała, aby Biuro 

Współpracy w imieniu Rady wystąpiło do władz województwa z pismem dotyczącym 

podziału środków na otwarte konkursy ofert tj. z zapytaniem w oparciu o jakie kryteria 

dokonywany jest ww. podział. Zaproponowała aby informacja zwrotna na ten temat pojawiła 

się do końca lipca 2016 r. 

 

Pan Grzegorz Borek dodał, że zapytanie można by rozszerzyć o pytanie czy są organizacje 

pozarządowe spoza województwa, które otrzymują środki w ramach otwartych konkursów 

ofert. 

 

Kolejnym punktem spotkania była informacja z konwentu Rad Działalności Pożytku 

Publicznego zreferowana przez Pana Łukasza Mrozowicza. Konwent miał być organem 

doradczym dla krajowej RDPP – powstał zespół, który ma się tym zająć. Na spotkanie 

Przybył przedstawiciel krajowej RDPP, który stwierdził, że Rząd nie liczy się ze zdaniem 

Krajowej Rady. Pan Łukasz Mrozowicz skonkludował, że bez konkretów na papierze, nie 

mamy co dyskutować i głosować, czy chcemy w tym konwencie uczestniczyć.  

 

„Jan Grabowski przekazał informacje ze spotkania z Pełnomocnikiem Rządu ds. 

Społeczeństwa Obywatelskiego i wskazał m.in., że wśród propozycji rządu znajduje się 

również przeniesienie krajowej RDPP na poziom kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzięki 

czemu Rada będzie angażować się we wszystkie działania Rządu, nie tylko te właściwe dla 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiany nas czekają - moim zdaniem w 

każdym ministerstwie powinna być Rada.” 

 

Pan Łukasz Mrozowicz zrelacjonował posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii 

Społecznej i przekazał prezentację multimedialną. Poinformował, że w trakcie spotkania 

wybrana została przewodnicząca w osobie Ewy Kwiesielewicz-Szyszka oraz nadane zostały 

nominacje dla członków. 

 

Pani Lucyna Andrysiak stwierdziła, że jak poznamy zakres prac Komitetu, to zastanowimy 

się czy będziemy korzystać z pomocy Rady. 

 

Kolejnym punktem porządku obrad była informacja na temat kampanii 1% dla naszego 

regiony, którą przedstawił Piotr Niedziałkowski. Przekazał jakie działania podejmowało 

Biuro Współpracy w tym zakresie jak również podał dane statystyczne dotyczące wartości 

przekazanego podatku przez podatników z województwa kujawsko-pomorskiego. 
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Wszyscy wspólnie stwierdzili, że we współpracy z Biurem wypracujemy skuteczne metody 

promowania idei 1%. Ze składu Sejmiku NGO powołano 4 osobowy zespół ds. 1 %, 

natomiast na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl zostanie zamieszczona informacja       

w sprawie naboru otwartego do Zespołu.  

 

Pani Beata Orłowicz – Jesteśmy tutaj dobrowolnie – ustalmy ramy czasowe dotyczące ww. 

kwestii. Na Sejmiku podjęliśmy kwestie, że jak się deklarujesz – to działaj. Zastanawiam się, 

jak weryfikować działalność Sejmiku w powiatach. 

 

Pani Anna Leszczyńska -  Nie możemy zatracać roli Sejmiku. Inicjatywa wychodzi z RDPP      

i w celu jej realizacji przekazujemy temat do Sejmiku. 

 

Pan Jan Grabowski stwierdził, że posiada doświadczenie z kampanii i na tej podstawie może 

powiedzieć, że praca w grupach wymaga czasu – Proponuję, żeby Rada za pośrednictwem 

Biura przeprowadziła nabór do zespołu w terminie do 30 czerwca (zgłoszenie + uzasadnienie) 

i nie ograniczajmy liczbowo składu zespołu. 

 

Jako kandydat na koordynatora zespołu zgłosił się Pan Kazimierz Musiałowski, co wszyscy 

zaakceptowali, natomiast Piotr Niedziałkowski oświadczył, że Biuro zapewni zaplecze           

w postaci sali konferencyjnej i poczęstunku. 

 

Piotr Niedziałkowski przedstawił kolejną informację tj. na temat rozstrzygniętego konkursu      

o nagrodę Marszałka Województwa pn. „Rodzynki z pozarządówki”. Przekazał informacje     

o przebiegu konkursu oraz o 12 jego laureatach. Zaprezentował również dokumentację 

fotograficzną z gali wręczenia nagród. 

 

Jan Grabowski z kolei przedstawił informację z Wojewódzkiego Forum Organizacji 

Pozarządowych oraz związanego z tym wydarzeniem konkursu pn. „Wolontariat w akcji”. Na 

koniec relacji zaproponował, aby w regulaminie konkursu na Forum wpisać wymóg 

tworzenia rekomendacji, stanowiących materiał do wykorzystania dla kolejnych 

organizatorów Forów.  

 

Kolejnym punktem posiedzenia była kwestia programu współpracy na rok 2017. Anna 

Leszczyńska zaproponowała aby w pierwszej dekadzie września br. zorganizować spotkanie 

delegatów Sejmiku NGO z przedstawicielami departamentów UMWK-P. Piotr 

Niedziałkowski zaproponował z kolei, aby wcześniej zebrać wsad do programu od wszystkich 

departamentów tak, aby podczas spotkania można pracować na przygotowanym materiale 

roboczym.  

Ostatnim tematem podjętym na posiedzeniu były wolne wnioski. 

 

Piotr Niedziałkowski przekazał, iż do Rady wpłynęło pismo w sprawie zaproszenia na 

posiedzenie Krajowej RDPP. Przewodnicząca poprosiła przedstawiciela Biura Współpracy  

o rozesłanie pisma do wszystkich członków RDPP drogą mailową z prośbą o potwierdzenie 

obecności na spotkaniu.  

 

Ponadto p. Lucyna Andrysiak przedstawiła krótką informację dotyczącą planowanych 

spotkań w sprawie Konstytucji RP z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w każdym                   

z województw RP.  
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Po wyczerpaniu wszystkich tematów, Przewodnicząca Rady Anna Leszczyńska zamknęła 

dyskusję. 

 

 

Na powyższym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołował:       Zatwierdziła: 

 

Piotr Niedziałkowski      Anna Leszczyńska 
 

Sekretarz RDPP WK-P        Przewodnicząca Rady     

        Działalności Pożytku Publicznego 

        Województwa Kujawsko-

Pomorskiego    

 

 

Załączniki: 

1) Lista obecności. 

 


