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PROTOKÓŁ  Nr  2/06 
z posiedzenia 

Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego 
w dniu 10 marca 2006 r. 

 
 
 

 
 Na posiedzeniu obecni byli: P. Jan Bereza – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – 
Współprzewodniczący Rady strony samorządowej, P. Jacek Zieliński – Współprzewodniczący Rady 
strony pozarządowej, P. Małgorzata Broda – Członek Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w 
Nowym Sączu, P. Anna Dymna – Prezes Fundacji „Mimo Wszystko” (nieobecna podczas omawiania 
punktu I), P. dr inż. Jerzy Jedliński – Niezależny Ekspert (nieobecny podczas omawiania punktu IV, V), 
P. Waldemar Rataj – Niezależny Ekspert (nieobecny podczas omawiania punktu IV, V), Ks. Jacek 
Stryczek – Prezes Stowarzyszenia „WIOSNA”, P. dr Paweł Gizbert – Studnicki – Członek Zarządu 
Fundacji „Instytut Studiów Strategicznych”, P. Stanisław Ślimak – Wójt Gminy Szaflary, P. Małgorzata 
Pyka – Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Sekretarz Rady, Małgorzata 
Dulak – Sekretariat Rady. 
 
 Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
 
 Obrady otworzył i prowadził P. Jacek Zieliński – Współprzewodniczący Rady strony 
pozarządowej.  

 
 
Ad I Przyjęcie porządku obrad: 

 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 Członków Rady obecnych na posiedzeniu. 
 

 Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.  
 

Ad II Przedstawienie i omówienie Regulaminu Pracy Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego: 
 

 Obecni na posiedzeniu przystąpili do omówienia zgłoszonych przez poszczególnych Członków 
Rady poprawek do Regulaminu jej prac. Przyjęto następujące zmiany: 

1. utrzymana została poprawka zgłoszona na I posiedzeniu Rady przez dr inż. Jerzego 
Jedlińskiego odnosząca się do zmiany § 9, ust. 2 Regulaminu działalności MRPP, 

a) § 9,ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W sprawach dotyczących zakresu jej działania Rada 
wyraża opinie, przyjmuje stanowiska lub formułuje wnioski”.  

Zgłoszona poprawka dotyczy także analogicznych zmian w pozostałych punktach Regulaminu 
związanych z tą kwestią tj.: 

b) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Opinie, stanowiska lub wnioski Rady zapadają zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos współprzewodniczącego, na którym spoczywa 
obowiązek prowadzenia posiedzenia”. 

c) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W sytuacji wymagającej rozstrzygnięcia Rady, w 
okresie między posiedzeniami Rady, współprzewodniczący zamiast zwoływać 
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posiedzenie Rady, mogą zarządzić głosowanie pisemne i zwrócić się do członków 
Rady w formie korespondencyjno – faksowej o oddanie głosu w sprawie wyrażenia 
opinii, zajęcia stanowiska lub sformułowania wniosku przez Radę”, 

d) § 10 ust. 2 skreśla się, 

e) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Opinie, stanowiska lub wnioski będące przedmiotem 
głosowania pisemnego, podejmowane są zwykłą większością głosów. Dla ważności 
opinii, stanowisk lub wniosków wymagany jest udział  
w głosowaniu co najmniej połowy członków Rady”,  

f) § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Opinie, stanowiska lub wnioski podjęte w trybie 
głosowania pisemnego mają moc opinii, stanowisk lub wniosków podjętych w trybie § 
9 niniejszego Regulaminu”. 

2. przyjęto także poprawki zgłoszone przez P. Jacka Zielińskiego – Współprzewodniczącego 
Rady tj.: 

a) § 4 ust. 1 pkt. 2 otrzymał brzmienie: „Członek Rady może zostać odwołany przed 
upływem kadencji na wniosek Rady z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu lub 
trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na jej posiedzeniach” 

b) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W sytuacji wymagającej rozstrzygnięcia Rady, w 
okresie między posiedzeniami Rady, współprzewodniczący zamiast zwoływać 
posiedzenie Rady, mogą zarządzić głosowanie pisemne i zwrócić się do członków 
Rady w formie korespondencyjno – faksowej lub e-mailowej o oddanie głosu w 
sprawie wyrażenia opinii, zajęcia stanowiska lub sformułowania wniosku przez Radę; 

c) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ Za ważne będą uznane głosy przedłożone na 
piśmie, w drodze korespondencyjno – faksowej lub e-mailowej , we wskazanym przez 
współprzewodniczących terminie. Do oddanego głosu możne zostać dołączone 
uzasadnienie” 

d) § 15 otrzymał brzmienie: „W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, 
członek Rady zawiadamia Sekretarza Rady a ten Współprzewodniczącego 
właściwego dla strony, którą reprezentuje dany członek Rady”. 

3. podjęto również zmianę do Regulaminu zgłoszoną przez P. Elżbietę Ziębę tj.: 

a) § 11 ust. 1 pkt. 1 otrzymał brzmienie: „zapraszać dodatkowych ekspertów”. 

 W związku z powyższym i zgodnie z § 17 Regulaminu obecni na posiedzeniu przystąpili do 
głosowania nad wnioskiem do Marszałka Województwa Małopolskiego o zmianę do Regulaminu 
uwzględniającą wszystkie przyjęte poprawki. Wniosek został przegłosowany jednomyślnie, za 
przyjęciem wszystkich powyższych poprawek głosowało 10 Członków Rady obecnych na posiedzeniu.  

 
Ad III Ustalenie priorytetów i planu pracy Rady na rok 2006: 
 

1. Na posiedzeniu przyjęto wstępny, ramowy harmonogram spotkań Rady w roku 2006 tj.  
• 12 maja 2006 r.,  
• 9 czerwca 2006 r.,  
• 8 września 2006 r.,  
• 27 październik 2006 r.,  
• 8 grudnia 2006 r.  
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2. Rada ustaliła wstępne Priorytety pracy na rok 2006 r.: 

1) Oddziaływanie na organy administracji publicznej w województwie w zakresie 
ulepszenia ich współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

2) Przegląd zadań województwa, które można i należy powierzyć organizacjom 
pozarządowym w formie programów wieloletnich. 

3) Promowanie wolontariatu 

4) Promowanie norm i jakości działań społecznych. 

5) Promowanie federalizacji organizacji pozarządowych. 

6) Przeprowadzenie badań na temat stanu organizacji pozarządowych w województwie. 

7) Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia działań nieuczciwych organizacji 
pozarządowych. 

8) Stworzenie systemu finansowania organizacji pozarządowych. 

9) Stworzenie koncepcji systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych w dziedzinie 
poradnictwa i szkoleń. 

10) Opiniowanie rocznych i wieloletnich wojewódzkich programów współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 

11) Opiniowanie projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013. 

12) Opiniowanie projektów konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe. Próba ujednolicenia i udoskonalenia regulaminów tych konkursów, 
wzorów umów oraz sprawozdań z realizacji zadań. 

13) Doprowadzenie w porozumieniu z Wydziałem Rejestrowym Sądu Okręgowego 
w Krakowie do jednolitej interpretacji przepisów dotyczących sporządzania statutów 
organizacji pozarządowych. 

14) Przygotowanie założeń i rzecznictwo publiczne na rzecz nowelizacji aktów prawnych 
związanych z organizacjami pozarządowymi. 

15) Wprowadzenie ułatwień dla organizacji pozarządowych w wykonywaniu przepisów 
prawa związanych z ochroną danych osobowych i biuletynem informacji publicznej. 

16) Działania mające na celu budowanie prestiżu Rady, jako grona odpowiedzialności 
obywatelskiej (nie tylko przed organizacjami, czy urzędem, ale również przed 
społeczeństwem); 

17) Przeprowadzanie  w ramach Rady debaty na temat POŻYTKU PUBLICZNEGO. 
Debaty mają na celu uzupełnienie aktualnymi i istotnymi wątkami działań urzędu i 
świadomości społeczeństwa. 

 
Ad IV Konieczne zmiany prawne związane ze współpracą z trzecim sektorem. Projekty interpelacji 
poselskich: 
 
 Materiał przygotowany przez P. dr Pawła Gizberta – Studnickiego na temat koniecznych zmian 
aktów prawnych związanych z trzecim sektorem, jakie powinny stać się obszarem działań Rady został 
przyjęty na posiedzeniu i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad V Kampania 1% w Małopolsce: 
 
 Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady ustalili, ze zaangażują się w organizowaną przez 
Samorząd Województwa Małopolskiego kampanię 1% pn. „Tydzień organizacji pozarządowych w 
mediach”. Jej celem jest upowszechnienie na terenie Małopolski kampanii na rzecz przekazania 1% 
podatku organizacjom pożytku publicznego.  
Zgodnie z ustaleniami jakie Członkowie Rady podjęli na posiedzeniu w ramach akcji zorganizowane 
zostaną konferencje prasowe dla przedstawicieli lokalnych i regionalnych mediów, w których będą 
uczestniczyć także Członkowie Rady. Konferencje prasowe odbędą się w Krakowie (23 marca br., ul. 
Basztowa 22), Nowym Sączu, Tarnowie i Oświęcimiu w celu zachęcenia lokalnych i regionalnych 
mediów do promocji mechanizmu 1% wśród mieszkańców Małopolski, a uczestniczący w nich 
Członkowie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego będą odpowiadać m.in. na pytania z zakresu 
prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pożytku publicznego w Polsce. Na konferencjach 
prasowych dziennikarze otrzymają materiały na temat mechanizmu 1% podatku, listę małopolskich 
organizacji posiadających status pożytku publicznego oraz wypełnione przez same organizacje 
zainteresowane akcją tzw. „Wizytówkę organizacji”, czyli materiał informacyjno – promujący daną 
organizację.  
Szczegółowe ustalenia związane z uczestnictwem poszczególnych Członków Rady w konferencjach 
prasowych podjęte zostaną za pomocą porozumienia w ramach poczty elektronicznej. 
 
Ad VI Sprawy bieżące: 
 

Przyjęte ustalenia opisano w pkt. IV i V niniejszego Protokołu. 
 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: Małgorzata Dulak 
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Kancelaria Zarządu 
Kraków, dn. 20 marca 2006r. 
 
 

 

 

 

 

Jan Bereza       Jacek Zieliński 
……………………………………..    …………………………………… 

Współprzewodniczący       Współprzewodniczący 
strony samorządowej      strony pozarządowej 

 
 
Małgorzata Pyka 

……………………………………… 
Sekretarz Rady 


