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PROTOKÓŁ nr 7/2015 
z posiedzenia 

Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w dniu 22 maja 2015 r. 

 
 
Na posiedzeniu obecni byli:  
 
 Strona administracji:  

 P. Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Współprzewodniczący Rady; 
 P. Małgorzata Chrapek – Wójt Gminy Wieprz, przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów  

i Prezydentów Małopolski; 
 P. Jerzy Fedorowicz – Radny Województwa Małopolskiego; 
 P. Rafał Stuglik – w zastępstwie P. Bartosza Kalińskiego, Starosty Wadowickiego, 

przedstawiciela Forum Konwentu Starostów. 
 

 Strona pozarządowa:  
 P. Agnieszka Dudek – Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, okręg krakowski; 
 P. Maria Jędrysik – Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu, okręg 

oświęcimski; 
 P. Józef Kaczmarczyk – Fundacja im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu, okręg 

nowosądecki; 
 P. Marian Matusiak – Zakopiańska Fundacja Narodowa Skansen, okręg nowotarski; 
 P. Tomasz Otko – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, okręg krakowski, 

Współprzewodniczący Rady. 
 

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:  
 P. Ewelina Rokita – Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kancelaria 

Zarządu UMWM – Sekretarz Rady,  
 P. Małgorzata Dulak – pracownik Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych w Kancelarii 

Zarządu.  
 

 Goście:  
P. Marcin Kałużny – Prezes Stowarzyszenia „Sursum Corda” z Nowego Sącza; 
P. Renata Czerwińska – Sekretarz Stowarzyszenia „Sursum Corda” z Nowego Sącza. 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 
 
 
I. Powitanie i przyjęcie porządku obrad. 

 
Członkowie Rady obecni na posiedzeniu jednogłośnie przyjęli porządek obrad (zał. nr 2). 
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II. Promocja i organizacja wolontariatu w Województwie Małopolskim. 

 

Wolontariat w Małopolsce to jeden z przewodnich tematów VII posiedzenia Małopolskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. Gość spotkania Pan Marcin Kałużny Prezes Stowarzyszenia „Sursum 
Corda” z Nowego Sącza zreferował wyniki badania „Wolontariat w małopolskich organizacjach 
pozarządowych”, przeprowadzonego w grudniu 2014 r. wśród 370 przedstawicieli ngo’s z terenu 
Małopolski w ramach projektu „Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu”. Wyniki badania pokazały, że 
ponad połowa badanych stowarzyszeń czy fundacji chciałaby rozpocząć współpracę  
z wolontariuszami. Organizacjom brakuje jednak prawno-organizacyjnej wiedzy w tym zakresie,  
a także wymiany doświadczeń z tymi, którzy korzystali już z tego typu wsparcia. Szczegółowe wyniki 
badania, w tym analiza SWOT znajdują się w załączniku nr 3. 
Szansą dla rozwoju wolontariatu w Małopolsce, jak podkreślał gość spotkania jest wypromowanie 
Małopolski jako województwa przyjaznego wolontariatowi m.in. poprzez Światowe Dni Młodzieży 
2016, wprowadzenie wolontariatu do oferty małopolskich szkół, działania promocyjne wśród 
młodzieży szkolnej oraz seniorów, którzy dotychczas angażują się w wolontariat w ograniczonym 
zakresie (kształtowanie postaw oraz alternatywa spędzania wolnego czasu), standaryzacja  
i profesjonalizacja pracy wolontariuszy, promowanie i tworzenie lokalnych Centrów Wolontariatu,  
a także zwiększenie środków finansowych na otwarty konkurs ofert Województwa Małopolskiego  
z zakresu promocji i organizacji wolontariatu oraz rozważenie przeformowania priorytetów  
i niektórych zapisów tego konkursu.  
 
Zaproponowane rekomendacje to: 

1. Podział priorytetów konkursu: 

 Organizacja wolontariatu poprzez: 
A. rozwój i wsparcie regionalnej Sieci Centrów Wolontariatu; 
B. wsparcie wolontariatu w różnych organizacjach – wolontariat kompetencji: branżowa 

standaryzacja i profesjonalizacja pracy wolontariuszy. 

 Promocja wolontariatu w Małopolsce. 
2. Modyfikacja zapisu konkursowego: „Poziom kosztów obsługi zadania publicznego nie może 

przekroczyć 10% kosztów dotacji” na: „Poziom kosztów obsługi zadania publicznego nie może 
przekroczyć 10% wartości zadania”. 

3. Wyrównanie szans organizacji przy aplikowaniu – data wysłania (równolegle mail) lub 
wprowadzenie możliwości przesyłania wersji elektronicznej (e-podpis lub e-puap), lub 
generator. 

4. Analogicznie sprawozdanie w wersji elektronicznej, zwłaszcza załączniki (skany). 
5. Kwalifikowalność wydatków od dnia rozstrzygnięcia konkursu, a nie podpisania przez Zarząd. 
6. Ujednolicenie procedur sporządzania i rozliczania wniosku we wszystkich Departamentach. 
7. Wcześniejsze ogłaszanie konkursów. 

 
W odniesieniu do zaproponowanych rekomendacji przeprowadzono głosowanie w wyniku, którego  
7 członków Rady opowiedziało się za przyjęciem rekomendacji, 1 osoba wstrzymała się od głosu, nikt 
nie głosował przeciw. 
 
 
III. Podsumowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu 

Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 

 
W wyborach przedstawicieli organizacji pozarządowych do KM RPO WM na lata 2014-2020 
ostatecznie wzięło udział 1357 małopolskich ngo’s. Wyniki głosowania Komisja Wyborcza ogłosiła  
30 kwietnia br. W oparciu o wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014 – 2020  
w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono 4 członków i ich zastępców, jako 
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przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym 3 przedstawicieli reprezentujących Lokalne Grupy 
Działania oraz przedstawiciel Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 
Ze względu, że sektor pozarządowy w KM RPO WM będzie reprezentowany wyłącznie branżowo, 
zdaniem Rady jest to reprezentacja niewystarczająca. W związku z tym Rada zawnioskowała  
o zwrócenie się do Zarządu Województwa Małopolskiego z prośbą o powołanie do KM RPO WM 
przedstawiciela MRDPP w charakterze obserwatora. Wniosek został przegłosowany: 7 głosów za,  
1 wstrzymał się, 0 przeciw. 
Ponadto uczestnicy spotkania ustalili, że na czerwcowe posiedzenie Rady zaproszą wybranych do KM 
RPO przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
 
 
IV. Działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi  

a biznesem: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR). 
 
„CSR w Małopolsce. W poszukiwaniu formuły cyklicznej współpracy oraz wymiany dobrych praktyk 
na linii: Samorząd – Biznes – NGO”, to myśl przewodnia kolejnego zagadnienia poruszanego na 
posiedzeniu Rady, który przygotowała i zaprezentowała Pani Renata Poreda członek MRDPP. 
Pani Renata Poreda zaprezentowała i omówiła m.in. stan obecny CSR w Małopolsce: 

1. W 2012 r. Małopolskie Obserwatorium Gospodarcze wydało raport „CSR w Małopolsce”, 
uwzględniający małopolskie firmy oraz firmy zagraniczne działające na terenie Małopolski, 
prowadzące działania zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 

2. W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 CSR jest jednym  
z kluczowych działań w obszarze Gospodarka wiedzy i aktywności, kierunek Wzmacnianie  
i promocja przedsiębiorczości.  

3. Województwo Małopolskie przystąpiło do prowadzonego przez PARP projektu Zwiększenie 
konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Na konkurs 
POKL, w ramach którego można było zgłaszać m.in. projekty promujące CSR  
w województwie, alokowano w 2011 roku 6 mln zł.  

4. Powstała inicjatywa #CSR KRK (wzmacniacz.org), która ma na celu zintegrowanie środowisko 
NGO i biznesu, pokazywać dobre praktyki poprzez comiesięczne spotkania. Ta inicjatywa 
wskazuje na to, że NGO potrzebują biznesu, a biznes potrzebuje NGO. 

5. Funkcjonuje CSR Festival organizowany przez Studenckie Forum Business Centre Club. 
 
Jak podkreślała Pani Renata Poreda, aby rozwijać i budować CSR w Małopolsce należy, pokazać oraz 
wzmacniać świadomość społeczną: 

1. Coraz więcej firm, partnerów społecznych dobiera spośród organizacji pozarządowych,  
np. BP, Microsoft, PZU czy Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera Stowarzyszenie WIOSNA, 
Siemacha, PAH współpracuje z Cisowianką. 

2. NGO to bardzo ważny partner dla biznesu: identyfikują ważne problemy społeczne, mają 
doświadczenie w ich weryfikacji, lata działalności pozwoliły na wykształcenie programów 
służących ich rozwiązywaniu. 

3. Jest potrzeba edukowania czym CSR jest, a czym nie jest. 
 
Pani Renata Poreda zwróciła uwagę na fakt, iż aby budować wizerunek, że Małopolska jest społecznie 
odpowiedzialna należy rozważyć następujące działania: 

1. Ustanowienie nagrody dla małopolskich firm społecznie odpowiedzialnych na bazie ich 
współpracy z NGO np.: w ramach konkursu Kryształy Soli. 

2. Powołanie Małopolskiego Forum CSR – platformy współpracy i wymiany doświadczeń na linii 
Samorząd – Biznes – NGO – ale poprzedzone to musi zostać poniższymi działaniami: 
a. Spotkanie z Małopolskim Obserwatorium Gospodarczym, po to by zainicjować powstanie 

podobnego raportu, ale w odniesieniu do NGO; 

http://sfbcc.org.pl/krakow/zespol/
http://sfbcc.org.pl/krakow/zespol/
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b. Spotkanie z przedstawicielami wmacniacz org., UMWM, BCC (loża małopolska, studencką 
BCC, która organizuje Festival CSR) i innymi społecznościami zainteresowanymi tematyką 
CSR i zrównoważonym rozwojem); 

c. Dobór partnerów do przedsięwzięcia : 
 Forum Odpowiedzialnego Biznesu, CR Navigaror, CSR Info, LepszeNGO i inne; 
 Przedstawicieli firm mających swoje siedziby w Małopolsce; 
 Przedstawicieli UMWM. 

 
Zaproponowany przez referującą harmonogram działań przedstawia się następująco: 

I. Czerwiec: 
• spotkania/zebranie potrzeb i oczekiwań od wszystkich stron (biznes, samorząd, NGO); 
• zorientowanie się na ile możliwe jest przygotowanie publikacji. 

II. Wrzesień: 
• przekazanie zebranych informacji nowej MRDPP. 

III. Październik/Listopad: 
• proponowany termin forum. 

 
Uczestnicy spotkania ustalili następujące rekomendacje w tym zakresie: 

1. powołanie w ramach MRDPP zespołu roboczego ds. CSR; 
2. ustanowienie nagrody promującej współpracę ngo z biznesem w ramach konkursów 

Kryształy Soli oraz Amicus Hominum – przedstawienie propozycji zmienionych regulaminów 
konkursów do konsultacji MRDPP; 

3. przyjęcie tematyki CSR jako tematu wiodącego dla Małopolskiego Forum Organizacji 
Pozarządowych 2015. W przygotowanie merytoryczne tego punktu MFOP włączy się zespół 
roboczy ds. CSR. 
 
 

V. Wzmocnienie wizerunku Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (komunikacja 
wewn. i zewn. Rady). 
 

Pani Agnieszka Dudek członek MRDPP zreferowała przygotowany materiał na temat zagadnienia 
związanego z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną Rady zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 
Rekomendacją Rady w tym zakresie jest powołanie w ramach MRDPP zespołu roboczego  
ds. opracowania strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Rady oraz opracowania zmian do 
regulaminu działalności Rady w zakresie komunikacji, co w przyszłości ma usprawnić i ułatwić prace 
Rady kolejnej kadencji. 

 
 

VI. Konsultacje regulaminu wyborów Rady kolejnej kadencji – dyskusja  
 

Uczestnicy spotkania nie zgłosili uwag do regulaminu wyborów Rady kolejnej kadencji. 
 
 

VII. Sprawy bieżące. 
 

Uczestnicy spotkania ustalili, że: 
1. Pan Józef Kaczmarczyk przygotuje pismo ws. powołania w skład KM RPO WM 2014-2020 

przedstawiciela MRDPP w charakterze obserwatora. 

2. Pani Agnieszka Dudek zostaje koordynatorem zespołu roboczego ds. opracowania strategii 

komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Rady oraz opracowania zmian do regulaminu 
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działalności Rady w zakresie komunikacji. Do 29 maja br. przygotuje plan i harmonogram 

działań i roześle go do pozostałych członków Rady. 

3. Pani Renata Poreda zostaje koordynatorem zespołu roboczego ds. CSR. Do 5 czerwca br. 

przygotuje plan i harmonogram działań i roześle go do pozostałych członków Rady. 

4. Członkowie Rady zgłoszą swój udział do prac w zespołach roboczych. 

5. Pani Małgorzata Chrapek pozostaje w kontakcie z koordynatorem Forum Wójtów, 

Burmistrzów i Prezydentów Małopolski celem wprowadzenia do porządku kolejnego 

spotkania Forum tematu regrantingu. Prezentację w tym zakresie przygotują i przedstawią 

podczas Forum Pani Agnieszka Dudek i Pani Małgorzata Chrapek. 

6. W sprawie pisma Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Rada nie będzie brać udziału  

w zaproponowanym badaniu ankietowych ze względu na fakt, iż nie jest adresatem 

przesłanych pytań. 

7. W sprawie Stowarzyszenia ze Skomielnej Białej, które zwróciło się do MRDPP z prośbą  

o pomoc w pozyskaniu budynku na cele statutowe, Rada otrzymała odpowiedź od Starosty 

Myślenickiego na skierowane w tym temacie zapytanie. Pismo Starosty Myślenickiego 

zostanie przekazane do Stowarzyszenia ze Skomielnej Białej. 

 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 
 
 
Protokół sporządziła 
Małgorzata Dulak 
Sekretariat Rady 
Zespół ds. Organizacji Pozarządowych 
Kancelaria Zarządu 
 
 
 
 
 
 
                      Tomasz Otko                                                                                           Jacek Krupa 
              …………………………………..                                            …………………………………. 

Współprzewodniczący      Współprzewodniczący 
strony pozarządowej         strony administracji 

 
 
 
 
 

Ewelina Rokita 
…………………….. 
Sekretarz Rady 


