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PROTOKÓŁ nr 6/2015 
z posiedzenia 

Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w dniu 23 marca 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. Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego; 
 P. Urszula Rusecka – Radna Województwa Małopolskiego; 
 P. Jerzy Fedorowicz – Radny Województwa Małopolskiego. 

 
 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. Grażyna Wiatr – Fundacja im. Hetmana Jana tarnowskiego, okręg tarnowski. 

 
 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.  

 
 Gość:  

P. Łukasz Foltyn – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi 
UMWM. 
 

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. Informacja na temat aktualnej sytuacji dotyczącej wkładów własnych do projektów 

realizowanych przez organizacje pozarządowe z funduszy unijnych – przedstawiciel 

Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM. 

 
Wkłady własne do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM) to temat przewodni VI posiedzenia Małopolskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Aktualną sytuację w tym temacie przedstawiał Pan Łukasz 
Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM. Pan 
Dyrektor wyjaśnił, że kwestie związane z zapewnieniem krajowych środków publicznych 
pochodzących bezpośrednio z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy zostaną w najbliższym czasie 
uregulowane w aneksie do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego. Zgodnie  
z metodologią dotyczącą maksymalnego udziału budżetu państwa w finansowaniu wydatków 
kwalifikowanych w ramach danego projektu w określonym priorytecie inwestycyjnym w zakresie EFS, 
przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR), maksymalny udział środków 
budżetu państwa w zależności od typu działania nie może przekroczyć 10%. Na chwilę obecną  
w świetle zasad i metodologii przyjętej przez MIiR nie ma możliwości pokrycia w pełnej wysokości 
środkami z budżetu państwa, całości wkładu krajowego. Niezbędne zatem będzie zapewnienie 
wkładu własnego przez organizacje pozarządowe na poziomie co najmniej 5%. Oznacza to, że 
finansowanie projektu będzie przedstawiać się następująco: 85% środki EFS; 10% budżet państwa; 
5% wkład własny podmiotu. Pan Dyrektor wyjaśnił, że jako wkład własny organizacje pozarządowe 
będą mogły wykazać m.in.: pracę wolontariacką, wkład rzeczowy, wkład własny partnerów projektu, 
opłaty od adresatów – beneficjentów ostatecznych. Podkreślił również, że na chwilę obecną budżet 
RPO WM nie przewiduje finansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych. Poinformował 
także uczestników spotkania o trwających do 10 kwietnia 2015 r. konsultacjach społecznych projektu 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zapraszając do zgłaszania opinii i uwag. 
Jednocześnie zwrócił się do przedstawicieli strony pozarządowej Rady odpowiedzialnej za 
przeprowadzenie wyborów kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(KM RPO WM 2014 - 2020) z prośbą o skrócenie harmonogramu prac Komisji Wyborczej, co strona 
pozarządowa Rady odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów zaakceptowała pozytywnie. 
Ustalono, że na stronach Województwa poświęconych współpracy z ngo pojawi się informacja w tym 
zakresie z nowym Harmonogramem wyborów. 
 
W odniesieniu do tematyki wkładów własnych przedstawiciele strony pozarządowej Rady zwrócili 
uwagę na fakt, iż podobnie jak w latach poprzednich dużą rolę we wdrażaniu środków z EFS będą 
mieli partnerzy społeczni, w tym organizacje pozarządowe, dla których jedną najważniejszych barier 
jest konieczność zapewnienia finansowego wkładu własnego przy realizacji takich projektów. Jak 
podkreślali przedstawiciele strony pozarządowej Rady, w mijającym okresie programowania 2007-
2013 dobrym rozwiązaniem, eliminującym bariery finansowe, było zapewnienie wkładu własnego. 
Organizacje pozarządowe, chcąc aplikować o środki EFS, nie musiały wnosić ww. wkładu ponieważ  
w większości ogłaszanych konkursów projekty społeczne były w 100% dofinansowywane (tj. 85% 
stanowiły środki Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15% pochodziło z budżetu 
państwa). W związku z tym strona pozarządowa zwróciła się z prośbą o zorganizowanie spotkania 
organizacji pozarządowych z przedstawicielem Zarządu Województwa Małopolskiego oraz 
Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM celem omówienia możliwości 
zabezpieczenia wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów z EFS w nowym okresie 
programowania z budżetu Województwa Małopolskiego. Ustalono, że spotkanie zorganizowane 
zostanie w terminie do 10 kwietnia br. 
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III. Wzmocnienie wizerunku Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (komunikacja 
wewn. i zewn. Rady) – Agnieszka Dudek, Członek MRDPP. 

 
Uczestnicy spotkania ustalili, iż zapoznają się z materiałem przygotowanym przez Panią Agnieszkę 
Dudek na temat zagadnienia związanego z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną Rady i omówią te 
kwestie na kolejnym posiedzeniu Rady. 

 
IV. REGRANTING - jako narzędzie wsparcia finansowego dla NGO - Agnieszka Dudek, Członek 

MRDPP. 

 
Pani Agnieszka Dudek zaprezentowała Model regrantingu, który wypracowała Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce w ramach projektu „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali  
i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie”. 
Projekt był realizowany w okresie  marzec 2012 – grudzień 2014 i finansowany przez Europejski 
Fundusz Społeczny w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój 
potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.  
Pani Agnieszka Dudek zwróciła uwagę na fakt, iż regranting to kolejne narzędzie współpracy 
finasowej administarcji publicznej i organizacji pozarządowych, niemniej jednak wciąż marginalnie 
wykorzystywane mimo, iż od 2010 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
przewiduje możliwość zastosowania regrantingu w ramach otwartego konkursu ofert (art. 16, ust. 7).  
Mechanizm regrantingu polega na tym, że środki przeznaczone na realizację określonych zadań 
otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot przekazywane są w całości lub w części 
innym podmiotom, które realizują te zadania. Regranting pojawił się w Polsce w latach 90-tych za 
sprawą fundacji amerykańskich. Był stosowany przez polskie fundacje, a także wykorzystywany  
w ramach programów PHARE (np. LIEN czy PARTNERSHIP) oraz przez USAID (Projekt DemNet). 
Regranting jest wykorzystywany przez 60 organizacji pozarządowych w ramach programu Działaj 
Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Zasięg 
Programu to obecnie 594 gminy i 128 powiatów w całej Polsce. W pojedynczych konkursach 
regranting został zastosowany m.in. przez MSZ i MEN. Był wykorzystany w ramach Grantu Blokowego 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 
finansowanego z funduszy norweskich. Regranting jest także wykorzystywany w PO Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich, a jego zastosowanie zaplanowane zostało w PO Wiedza Edukacja Rozwój. 
Wstępny model regrantingu na podstawie doświadczeń Programu Działaj Lokalnie oraz badań i analiz 
został opracowany w 2012 roku, a następnie był testowany w dwóch województwach, lubelskim  
i warmińsko-mazurskim, w pięciu gminach (Pisz, Ełk, Adamów, gmina Biłgoraj, miasto Biłgoraj) oraz 
trzech powiatach (Bartoszyce, Nidzica, Janów Lubelski). JST testowały regranting w 2013 roku. 
Wszystkie 8 JST przewidziało regranting w programach współpracy na 2014 rok i 2015 rok. Większość 
poszerzyła skalę zadań i środków przeznaczonych na regranting. W 2014 roku w regranting  
w Janowie Lubelskim włączyła się firma prywatna. Jak podkreśliła Pani Agnieszka Dudek ze wstępnej 
oceny projektu wynika, że zastosowanie regrantingu zwiększyło skuteczność i efektywność 
wydatkowania środków publicznych. Prezentacja stanowi zał. nr 3 i 4. 

 
Rekomendacją Rady w tym zakresie jest rozpowszechnienie narzędzia regrantinu wśród Małopolskich 
jst poprzez zaprezentowanie „Modelu regrantingu” podczas Forum Wójtów, Burmistrzów  
i Prezydentów Małopolski. Ustalono, że prezentację w tym zakresie przygotują i przedstawią podczas 
Forum Pani Agnieszka Dudek i Pani Małgorzata Chrapek. 
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V. Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do bazy członków Komisji 
Konkursowych. 

 
Podczas posiedzenia Rada opiniowała zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do bazy 
na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Województwo 
Małopolskie.  
Do dnia 16.02.2015 r. do Kancelarii Zarządu UMWM wpłynęły 22 zgłoszenia. Spośród nadesłanych 
zgłoszeń 2 oferty nie spełniły kryteriów formalnych, pozostałe 20 kandydatur zostało dopuszczone do 
oceny merytorycznej. MRDPP dokonała oceny merytorycznej 20 ofert biorąc pod uwagę następujące 
kryteria: znajomość sektora pozarządowego, wiedza w obszarze obszarów tematycznych, w których 
będzie dokonywana ocena (wykształcenie, doświadczenie), doświadczenie w ocenie projektów, 
aktywne uczestnictwo w działalności organizacji pozarządowych. Po zapoznaniu się z dokumentacją 
MRDPP jednogłośnie zarekomendowała wszystkie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe  
i inne uprawnione podmioty do prac w komisjach konkursowych. 
 
Zgodnie z rekomendacją MRDPP utworzona została baza kandydatów na członków komisji, w skład 
której weszło: 

 3 przedstawicieli z dziedziny polityki społecznej;  

 3 przedstawiciel z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

 1 przedstawiciel z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

 5 przedstawicieli z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego; 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 2 przedstawicieli z dziedziny turystyki i krajoznawstwa; 

 3 przedstawicieli z działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  
i współpracy między społeczeństwami;  

 1 przedstawicieli z zakresu promocji i organizacji wolontariatu; 

 2 przedstawicieli z zakresu wsparcia III sektora. 
 
Do komisji konkursowych otwartych konkursów ofert organizowanych na podstawie ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą powoływani przedstawiciele organizacji 
pozarządowych spośród tych, którzy zostali wpisani do bazy. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba i liczba 
kandydatów na członków komisji okaże się niewystarczająca zostanie ogłoszony kolejny nabór.  

 
 
VI. Sprawy bieżące. 

 
Uczestnicy spotkania ustalili, że: 

1. W maju i w czerwcu zostaną zorganizowane kolejne posiedzenia Rady. 

2. Tematyką kolejnego posiedzenia Rady, będą:  

 Działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi  

a biznesem: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) – temat przygotuje  

i zreferuje Pani Renata Poreda, Członek MRDPP; 

 Dyskusja nad strategią przepływu informacji i komunikacji wewn. i zewn. Rady – na 

podstawie materiału przygotowanego przez panią Agnieszkę Dudek, Członka MRDPP; 

 Promocja i organizacja wolontariatu w Województwie Małopolskim – temat 

przygotuje Pan Józef Kaczmarczyk Członek MRDPP oraz Pani Maria Jędrysik Członek 

MRDPP. Przewidziano zaproszenie ekspertów w dziedzinie wolontariatu na 

posiedzenie Rady. 

 Konsultacje regulaminu wyborów Rady kolejnej kadencji. 
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3. W związku z wyborami do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego 2014-2020 (KM RPO WM) przedstawiciele strony 

pozarządowej Rady ustalili termin spotkania Komisji Wyborczej. 

4. W związku z projektem „Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku 

Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim”, 

każdy z Członków Rady przygotuje własne uwagi do projektu standardów powoływania oraz 

funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego i prześle w wyznaczonym terminie na 

wskazany adres email. 

5. W sprawie pisma od Stowarzyszenia ze Skomielnej Białej, które zwróciło się do MRDPP  

z prośbą o pomoc w pozyskaniu budynku na cele statutowe, Rada zwróci się do Starosty 

Myślenickiego z zapytaniem w tej sprawie. 

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

…………….....................................    …………....................................... 
Współprzewodniczący      Współprzewodniczący 
strony pozarządowej         strony administracji 

 
 
 
 
             Ewelina Rokita 
...................................................... 

Sekretarz Rady 


