
PROTOKÓŁ NR 5/06 
z posiedzenia  

Małopolskiej Rady Po Ŝytku Publicznego 
w dniu 8 wrze śnia 2006 r. 

 
 

Na posiedzeniu obecni byli: P. Jan Bereza – Członek Zarządu Województwa – 
Współprzewodniczący Rady strony samorządowej, P. Jacek Zieliński – 
Współprzewodniczący Rady strony pozarządowej, P. dr inŜ. Jerzy Jedliński – NiezaleŜny 
Ekspert, P. Maria Malinowska – Radna Województwa Małopolskiego, Ks. Jacek Stryczek – 
Prezes Stowarzyszenia „WIOSNA”, P. dr Paweł Gizbert – Studnicki – Członek Zarządu 
Fundacji „Instytut Studiów Strategicznych”, P. ElŜbieta Zięba – Przewodnicząca Komisji 
Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego, P. Pyka Małgorzata 
– Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Sekretarz Rady. 
 

Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
 
Obrady o tworzył i prowadził P. Jan Bereza – Współprzewodniczący Rady strony 
samorządowej. 
 
 
Ad I Przyj ęcie porz ądku obrad: 
 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 Członków Rady obecnych na 
posiedzeniu. 

 
Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 

Ad II Program współpracy z organizacjami pozarz ądowymi i innymi podmiotami 
prowadz ącymi działalno ść poŜytku publicznego na rok 2007 – dyskusja nad 
załoŜeniami: 
 

Podczas posiedzenia ustalono, Ŝe: 
1.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2007 zostanie skonstruowany na 
wyŜszym poziomie ogólności i poszerzony o nowe dziedziny działania. 

a. Program ten będzie programem rocznym. 
b. Zaleca się zmianę układu programu współpracy. Zadania związane ze 

wzmocnieniem potencjału organizacji pozarządowych zostaną umieszczone na końcu 
programu. Główną część będą tworzyły zadania współrealizowane z organizacjami 
pozarządowymi. 

c. Priorytety zadań powinny być sformułowane w sposób bardziej ogólny 
d. Postuluje się wprowadzenie nowych zadań związanych m.in z promocją organizacji 

pozarządowych, promocją dobrych praktyk, współpracą międzyregionalną a takŜe 
moŜliwością wspierania finansowanego zadań zgłaszanych przez organizacje pozarządowe 
do funduszy strukturalnych. 

2. Zaleca się powołanie Zespołu Roboczego, który dokona przeglądu zadań własnych 
województwa, które mogą być powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym. Ze 
względu na fakt, Ŝe jest to proces długotrwały przegląd zadań będzie realizowany w okresie 
następnego roku budŜetowego, tak aby pierwsze nowe zadania mogły się znaleźć w 
programie na rok 2008. 

3. NaleŜy rozwaŜyć moŜliwość stworzenia systemu monitorowania kosztów realizacji 
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w stosunku do sektora publicznego. 



4. NaleŜy rozwaŜyć zorganizowanie konferencji regionalnych poza Krakowem. 
5.Członkowie podjęli dyskusję dot. standaryzacji oceniania oferty realizacji zadania 

publicznego, dokonywanej przez Komisję Oceniającą departamentu koordynującego 
konkurs. 
 

 
Ad III Sprawy bie Ŝące: 

 
Pani Małgorzata Pyka omówiła Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego 

„Amicus Hominum”. Członkowie Rady wybrali format medalu „Amicus Hominum”. 
Ks. Jacek Stryczek zreferował temat idei promocji wolontariatu w małopolskich 

mediach, przybliŜył załoŜenia kampanii na rzecz wolontariatu w Małopolsce planowanej na 
październik – grudzień 2006 r. Przedstawione materiały stanowią załącznik do protokołu. 

Pan Jan Bereza poinformował o spotkaniu w sprawie promocji wolontariatu, które 
odbędzie się 22.IX.2006 r., ul. Basztowa 22; sala 129. 

Pan dr Paweł Gizbert – Studnicki zaprosił członków Rady na konferencję 
organizowaną przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych. Celem konferencji jest 
dyskusja na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Uczestnicy spotkania ustalili, Ŝe na najbliŜszym posiedzeniu Rady omówione zostaną 
kwestie prawne, w kontekście proponowanych zmian ustawy o wolontariacie i działalności 
poŜytku publicznego oraz ustawy o fundacjach. 

 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła: Małgorzata Pyka 
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Kancelaria Zarządu  
Kraków, dnia 18 września 2006 r. 
 
 
 
 
    Jan Bereza Jacek Zieli ński 
…………………………………..                                                    ….……………………………... 
     Współprzewodniczący                                                                            Współprzewodniczący 
      strony samorządowej                                                                              strony pozarządowej 
 
 
 

Małgorzata Pyka 
………………………………………. 
              Sekretarz Rady 


