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Protokół Nr 6/14 
z   posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Zakopanem 
 
             W dniu 24 listopada  2014r o godz.14.00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Zakopane odbyło 
się  posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku. 
W spotkaniu udział wzięli: 

1. Jarosław Jach 
2. Agnieszka Makowska-Małaczek 
3. Stanisław Obławski 
4. Urszula Pająk - Albrzykowska 
5. Barbara Poje-Komenda 
6. Andrzej Sekuradzki  
7. Bożena Solańska 
8. Maciej Tokarz 
9. Tomasz Węglarczyk  

Listę obecności załączono do protokołu. (załącznik nr 1) 
 
PKT.1 Spotkanie otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Barbara Poje-Komenda - 
Przewodniczący GRDPPwZ, która przedstawiła Porządek Obrad: 
1.   Otwarcie, powitanie Członków i gości, stwierdzenie ważności obrad. 
2.   Zatwierdzenie protokołów  obrad z dnia  18 sierpnia 2014r. oraz z dnia 22 września 2014r. 
3. Zaproszona Pani  Zofia Król-Łęgowska Inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w 
Starostwie Tatrzańskim udzieli informacji o uporządkowaniu spisu organizacji pożytku 
publicznego na stronach internetowych Starostwa. 
4. Przekazanie szczegółowych informacji na temat szkolenia,  z zakresu „Wzmocnienie 
mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” przez Panią Urszulę Pająk – 
Albrzykowską uczestniczkę szkolenia. 
5. Udzielenie pełnej informacji nt. spotkania w temacie „tworzenie Małopolskiej Sieci 
Organizacji Pozarządowych”  przez Pana Andrzeja Sekuradzkiego i dyskusja na ten temat. 
6.  Dyskusja i wolne wnioski. 
7.   Zakończenie obrad. 
 
PKT.2. Zatwierdzono protokoły z dnia 18 sierpnia 2014r. oraz z dnia 22 września 2014r. 
  Zatwierdzono porządek obrad. 
 
PKT.3. Pani Zofia Król-Łęgowska poinformowała, że do obowiązku starostwa należy m.in. 
prowadzenie rejestru stowarzyszeń i z urzędu nie można zlikwidować stowarzyszenia, 
ponieważ ustawa nie daje takiej możliwości. Jest wyraźny tryb w ustawie Prawo o 
stowarzyszeniach - rozdział 5 likwidacja stowarzyszeń i art. 36 tej ustawy mówi wyraźnie jak 
przebiega proces likwidacji, że najpierw stowarzyszenie ma podjąć stosowną uchwałę. Nie 
można wykreślić organizacji z urzędu dlatego ciężko jest zaktualizować dane na stronie 
starostwa, ponieważ muszą się tam znajdować wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia. 
Są stowarzyszenia zwykłe, które rejestruje się w starostwie i rejestrowe, które zarejestrowane 
są w sądzie i sąd wysyła do właściwego starosty dane do umieszczenia na stronie. 

Pan Sekuradzki powiedział, że Gminnej Radzie zależy na tym, aby na stronie 
starostwa były aktualne dane i umieszczone organizacje, które faktycznie istnieją i działają.  
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Pan Maciej Tokarz poinformował, że w niektórych sytuacjach starosta może wystąpić o 
likwidację stowarzyszenia (jeżeli działa niezgodnie z prawem lub stowarzyszenie zmniejszyło 
wymaganą liczbę członków, nie ma władz). 
Pani Zofia Król – Łęgowska powiadomiła, że co kilka lat starostwo wysyła pismo do 
stowarzyszeń  (ostatnie 3 lata temu) z prośbą o informację czy np. zmieniły się dane 
adresowe, skład zarządu. 
Pani Bożena Solańska poprosiła aby Pani Zofia Król – Łęgowska udostępniła Radzie dane 
stowarzyszeń, które odpowiedziały na pismo. 

Pani Zofia Król - Łęgowska poinformowała o zmianach, które mają nastąpić przy 
najbliższej zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 
Projekt zakłada wprowadzenie takiej zmiany, że jeżeli stowarzyszenie zawiesza działalność  
i nie działa przez 3 lata to urząd może wykreślić dane stowarzyszenie, jednak nie jest to 
rozwiązanie, ponieważ nie każde stowarzyszenie zgłosi zawieszenie działalności. 

Pan Andrzej Sekuradzki proponuje aby w spisie znajdującym się na stronie starostwa 
tatrzańskiego dokonać podziału stowarzyszeń na: 

1. Pożytku publicznego. 
2. Posiadające osobowość prawną, które nie mają prawa do 1% podatku. 
3. Stowarzyszenia zwykłe, które nie rejestrują się w sądzie. Projekt nowej ustawy 

ułatwia założenie takiej organizacji, poprzez zmniejszenie np. liczby członków, 
składek, ale taka organizacja nie może w pełni korzystać ze środków publicznych. 

Pan Andrzej Sekuradzki stwierdził, żeby to uporządkować należałoby zrobić akcję społeczną, 
dotrzeć do wszystkich organizacji najlepiej aby zajęła się tym młoda organizacja, poprzez 
pozyskanie środków z FIO. 

Pani Barbara Poje-Komenda zaproponowała aby na przyszłe spotkanie rady 
przygotować swoje pomysły, wnioski jak można byłoby rozwiązać ten problem aby 
organizacje były aktywne, a dane organizacji zaktualizowane. 
Pan Jarosław Jach stwierdził, że jeżeli ktoś się zarejestrował to powinno się mu dać mandat 
zaufania. 
 
PKT.4. Pani Urszula Pająk-Albrzykowska poinformowała o szkoleniu, które odbyło się 9, 10 
lipca 2014r. w Krakowie, zorganizowane przez Fundacje Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
W szkoleniu uczestniczyli Pani Elżbieta Całka, Agnieszka Makowska-Małaczek z Urzędu 
Miasta Zakopane oraz Pani Urszula Pająk Albrzykowska.  
Spotkanie prowadzili  ekonomista i prawnik.  
W szkoleniu brało udział kilka zespołów, rozmawiano na temat współpracy organizacji z 
samorządami, wymieniano się doświadczeniami.  
Temat szkolenia brzmiał: Mechanizmy współpracy finansowej i obejmował podstawy 
współpracy finansowej samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi. 
Omawiano: 

1. Podstawy współpracy. 
2. Instrumenty współpracy finansowej – podstawy prawne, praktyka stosowania, 

rekomendacje (powierzanie i wsparcie realizacji zadań, umowy wieloletnie, tryb 
pozakonkursowy, dotacja inwestycyjna inicjatywa lokalna, pożyczki, gwarancje, 
poręczenia, budżet partycypacyjny, regranting). 

3. Instrumenty współpracy finansowej – podstawy prawne, praktyka stosowania, 
rekomendacje (powierzanie i wsparcie realizacji zadań, umowy wieloletnie, tryb 
pozakonkursowy, dotacja inwestycyjna inicjatywa lokalna, pożyczki, gwarancje, 
poręczenia, budżet partycypacyjny, regranting). 
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Pani Agnieszka Makowska-Małaczek poinformowała, iż na szkoleniu poruszono temat 
obowiązku posiadania przez organizacje pozarządowe (otrzymujące dotacje) strony w BIP, na 
której organizacje powinny zamieszczać informację o pobieranych środkach publicznych i 
rozliczeniu tych środków, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.  
Pani Urszula Pająk-Albrzykowska dodała, że tą sprawą zajmuje się Minister Cyfryzacji, który 
proponuje aby zwolnić organizacje z obowiązku Bip-u i ustalić inny obowiązek dla 
organizacji. 
 

Pani Urszula Pająk-Albrzykowska oznajmiła, iż najważniejszym dla niej punktem 
szkolenia była informacja odnośnie Centrum organizacji pozarządowych, które powinno 
zapewnić m.in.:  

• Udostępnianie pomieszczeń na działalność, prowadzenie spotkań; 
• Udostępnianie zaplecza biurowego (komputera, telefonu, drukarki); 
• Prowadzenie strony internetowej dedykowanej lokalnym organizacjom; 
• Pomoc informacyjną, szkolenia, doradztwo; 
• Wspieranie wolontariatu; 
• Animację aktywności obywatelskiej, itp. 

Pani Barbara Poje-Komenda poinformowała, że na ulicy Jagiellońskiej zwolniły się lokale  
i Pan Burmistrz zaproponował dla organizacji pozarządowych możliwość wynajęcia tych 
lokali za minimalną opłatą.   
 

Pan Maciej Tokarz powiedział, że Gimna nie ma obowiązku  użyczania lokali ale jest 
taka możliwość jeżeli Gmina dysponuje lokalami aby zapewnić organizacjom lokale po 
niższej cenie pod działalność statutową, pod siedzibę. 
Pan Stanisław Obławski poinformował, że organizacje pozarządowe mogą wspólnie wynająć 
taki lokal i dzielić się kosztami. Nie ma problemu w Zakopanem aby stowarzyszenie mogło 
zorganizować sobie lokal. 
Pani Barbara Poje-Komenda powiedziała, że Pan Burmistrz udostępnia również 
pomieszczenia Urzędu, salę obrad do organizowania spotkań, wykładów. 

Pan Stanisław Obławski stwierdził, że problem jest w organizacjach aby chciały 
wspólnie coś tworzyć, współpracować. Najwięcej organizacji ujawnia się podczas ogłaszania 
konkursów na granty. 
Pan Tomasz Węglarczyk zaproponował aby Rada Pożytku zaprosiła przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, aby porozmawiać, zapoznać się, zintegrować. 
Pani Agnieszka Makowska-Małaczek proponuje aby wspólnie z urzędem zorganizować takie 
spotkanie, może przy okazji ogłoszenia konkursu, szkolenia bądź innego spotkania 
zorganizowanego dla organizacji pozarządowych przez urząd. Spotkanie z Radą byłoby 
kolejnym punktem programu. 

Pan Andrzej Sekuradzki uważa, że najlepszym rozwiązaniem konkursu jest stworzenie 
federalizacji, łączenia organizacji, aby wewnętrznie przegłosować wnioski. Obywatelska 
działalność powinna łączyć. 
 

Przechodząc do tematu szkolenia, które odbyło się w Krakowie Pani Urszula Pająk-
Albrzykowska poinformowała, że osoby fizyczne zatrudnione na etat mają prawo wspierać 
różne stowarzyszenia, i przy rozliczeniu rocznym składanym w Urzędzie Skarbowym mogą 
rozliczyć do 6% od przychodu bez odtrącenia podatków. Darowizna musi wpłynąć 
przelewem na konto. (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Prywatne firmy mogą rozliczyć do 10%. Nagrodą jest budowa wizerunku dla tej firmy. 

Rada poprosiła aby Pani Urszula rozesłała informację mailem w sprawie w. w 
podatku. 
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Pkt. 5. 

Pan Andrzej Sekuradzki brał udział w konferencji pt. "Brakujące ogniwo – 
federalizacja małopolskich organizacji pozarządowych”. Konferencja odbyła się w Krakowie 
w dniu 29 października 2014r.  
Pan Andrzej Sekuradzki opowiedział o konferencji: 
 Ważnym i interesującym elementem było spotkanie z Panem Henrykiem Wujec – doradcą 
prezydenta, który przedstawił informację o zmianach w ustawie o stowarzyszeniach 
zaproponowanych przez Urząd Prezydenta. 
Wszystko ma służyć rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, że jesteśmy w stanie takiej 
choroby, którą można nazwać "grantozą" czyli poszukiwanie grantów. Jest grupa którą można 
nazwać łowcami grantów, którzy najpierw pozyskują środki, a później zastanawiają się jak te 
pieniądze wykorzystać. 
 Dzieje się tak dlatego, że wszystko jest finansowane z budżetów, temu sprzyja również 
kwestia funduszy  europejskich,  
Pan Henryk Wujec zwrócił uwagę na FIO, który  służy głównie rozwijaniu inicjatyw 
obywatelskich, natomiast powstał problem ciągłego dokładania środków do tego funduszu. 
Ten fundusz powinien pełnić taką rolę jak fundusze żelazne przed wojną, tzn. czyli Państwo 
włożyło jakąś kwotę ,którą obraca w tych warunkach i to chcą koniecznie do ustawy 
wprowadzić. 
Był również poruszany w ramach tej ustawy problem działalności gospodarczej czyli 
zdobywanie środków dodatkowych, zwrócono uwagę na tworzenie się w Polsce sektora non 
profit , które regularnie przekazują środki na działalność społeczną.  
Innym wątkiem w ramach nowej ustawy są stowarzyszenia zwykłe, zwracano uwagę na 
problemy rozliczania się takich organizacji, proponuje się rozliczanie na podstawie efektów. 
W projekcie obniża się ilość członków takich stowarzyszeń. 
Zachęca się również do stworzenia związków lustracyjnych w obrębie organizacji 
pozarządowych, ponieważ wspierają je zarówno w rozwiązaniach prawnych jak i 
rozliczeniowych. 
Możliwość zawieszenia do 2 lat stowarzyszeń zarejestrowanych w sądzie. 
Podsumowaniem było stwierdzenie: Stowarzyszenia powinny mieć misję jako lek na 
konkurencję zewnętrzną.  
Druga część konferencji poświęcona była sieci federalizacji organizacji pozarządowych.  
Zaprezentowano Kujawską Federalizację Organizacji Pozarządowych oraz Dolnośląską 
Federalizację Organizacji Pozarządowych zrzeszającą 161 organizacji, która podjęła szereg 
aktów legislacyjnych. 
 
PKT.6 Pani Barbara Poje Komenda zaproponowała aby na spotkaniu z organizacjami 
pozarządowymi porozmawiać na temat federalizacji  stowarzyszeń. 
Pan Tomasz Węglarczyk zaproponował  aby ustalić konkretny program spotkania. 
Pan Maciej Tokarz proponuje aby porozmawiać również o rocznym programie współpracy i 
wysłuchać propozycji organizacji. 
Pani Barbara Poje-Komenda proponuje aby zaprosić również na to spotkanie urzędników 
zajmujących się poszczególnymi konkursami na dotacje oraz Pana Burmistrza. 
 
PKT.7 Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na dzień 23.02.2015r. 
Na tym posiedzenie zostało zakończone.                                                                             
 Przewodnicząca Rady 
       Protokół sporządziła: 
         Agnieszka Makowska-Małaczek 

         Inspektor Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego                                                      Barbara Poje-Komenda                                              


