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PIERWSZY DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM 

 

P R O T O K Ó Ł  

z  P i e r w s z e g o  D n i a  O r g a n i z a c j i  P o z a r z ą d o w y c h  w  P o w i e c i e  P o z n a ń s k i m  

 

Dnia 29 września 2016 roku, w godzinach 11.00 – 15.00 w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, odbył 

się Pierwszy Dzień Organizacji Pozarządowych w Powiecie Poznańskim. 

 

Otwarcie konferencji 

Prelegentów i uczestników konferencji powitał pan Jan Grabkowski, Starosta Poznański, który w swoim 

wystąpieniu podkreślił, że konferencja jest organizowana wspólnie przez Powiat Poznański oraz 

Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim (PRDPP). Starosta 

Poznański przypomniał, że Powiat od dawna wspiera organizacje pozarządowe działające na swoim 

terenie. Jedną z form wsparcia są Otwarte Konkursy Ofert, na które w przyszłym roku, zgodnie z 

zapisami Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przeznaczone zostanie nie 

mniej niż 1 340 tys. złotych. Docenił też rolę Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Prelegentami podczas konferencji byli: 

1. Tomasz Skupio, przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 

Przedstawienie historii postawania Rady oraz jej składu i zasad funkcjonowania, 

2. Małgorzata Halber, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Poznaniu, wiceprzewodnicząca 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Prezentacja organizacji pozarządowych 

działających na terenie powiatu poznańskiego, 

3. Piotr Kotlarek, doradca Centrum PISOP, specjalista w zakresie współpracy organizacji 

pozarządowych z samorządem – zasady pozyskiwania środków przez NGO, 

4. Rafał Jaworski, doradca w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Poznaniu – omówienie 

odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej organizacji w kontekście prowadzenia przez 

nie działalności gospodarczej. 
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Dyskusje panelowe moderowali: 

1. Rafał Jaworski – panel „Ekonomia społeczna i pozyskiwanie środków”, 

2. Ewa Buczyńska, regionalistka, współautorka wydawnictw o ziemi swarzędzkiej i Puszczy 

Zielonce – panel „Kultura i regionalizm”, 

3. Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – panel „Sport i 

turystyka”. 

 

Na konferencję przybyło 58 przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu 

terytorialnego, którzy po zakończeniu części wspólnej podzielili się na trzy grupy dyskusyjne.  

 

 

Wystąpienie pana Tomasza Skupio 

W swoim wystąpieniu Przewodniczący Tomasz Skupio przybliżył genezę oraz historię powstania 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim oraz skład osobowy 

pierwszej kadencji i zasady jej funkcjonowania.  

 

W pierwszej części przedstawił kolejne etapy tworzenia PRDPP, począwszy od złożenia wniosku o jej 

powołanie aż do jej powstania. Następnie określił ustalone przez ustawodawcę kompetencje Rady oraz 

tryb i sposób wyłonienia jej członków. Przedstawił także zgromadzonym słuchaczom podstawowe 

informacje na temat każdego z członków Rady. 

 

 

Wystąpienie pani Małgorzaty Halber 

Pani Małgorzata Halber w swoim wystąpieniu podkreśliła, że spotkanie przedstawicieli organizacji 

pozarządowych to pierwszy krok długiej drogi w kierunku wzajemnego poznania i sieciowania NGO-

sów. Wskazała także na trudności o charakterze geograficznym, z którymi musi borykać się powiat 

poznański składający się z 17 gmin dookoła miasta Poznań. Często w związku z tym przedstawicieli 

różnych gmin dzieli odległość kilkudziesięciu kilometrów. 

 

Pani Halber zauważyła, iż na terenie powiatu poznańskiego działa bardzo duża liczba organizacji 

pozarządowych o zróżnicowanym profilu aktywności. Niektóre charakteryzowały się długoletnim 

stażem i szerokim spektrum działania, inne powstały niedawno i skierowane są do wąskiej grupy 

odbiorców. Celem istnienia części organizacji jest wspieranie innych osób, zaś część powstała w celu 
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ułatwienia realizacji pasji ich członków. Przedstawiciele obu wymienionych typów podmiotów 

zdecydowali się uczestniczyć w Pierwszym Dniu Organizacji Pozarządowych Powiatu Poznańskiego. 

 

 

Wzajemna prezentacja uczestników 

Istotnym punktem konferencji było wzajemne poznanie się przedstawicieli organizacji pozarządowych 

przybyłych do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W tym celu każdy z uczestników przedstawił 

reprezentowaną przez siebie organizację i przybliżył profil jej działania. 

 

 

Prelekcja pana Piotra Kotlarka 

Pan Piotr Kotlarek w swojej prelekcji przedstawił reprezentowaną przez siebie organizację PISOP a 

także główne pola jej aktywności. Przybliżył też słuchaczom kwestie zarządzania i planowania 

strategicznego oraz pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych. 

 

Wśród podstawowych źródeł finansowania organizacji wskazał pozyskiwanie dotacji ze środków 

publicznych i prywatnych, odpisy 1% podatku od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku 

publicznego oraz dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej. 

Wskazał także na kwestie związane z pozyskiwaniem składek członkowskich, darowizn i 

przeprowadzania zbiórek publicznych. 

 

 

Prelekcja pana Rafała Jaworskiego 

Rafał Jaworski w swoim wystąpieniu rozwinął temat rozróżnienia nieodpłatnej i odpłatnej działalności 

pożytku publicznego od działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe. 

Przedstawił także kwestie uruchamiania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz 

możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla tego typu podmiotów. 

 

 

Panele tematyczne - panel „Ekonomia społeczna i pozyskiwanie środków” 

Moderatorem panelu „Ekonomia społeczna i pozyskiwanie środków”, był pan Rafał Jaworski.  

W pierwszej części panelu prowadzący skupił się na zagadnieniu zakładania i prowadzenia działalności 
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gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami w tym 

zakresie. Poruszona została także kwestia rozróżnienia spółdzielni socjalnej i przedsiębiorstwa 

społecznego.  

Kolejnym zagadnieniem było określenie zagrożeń, z jakimi muszą się liczyć tego typu podmioty. 

Rozmówcy zgodzili się, że skala i rodzaj tych zagrożeń jest podobna w przypadku przedsięwzięć stricte 

biznesowych i tych o charakterze społecznym.  

 

 

Panele tematyczne - panel „Kultura i regionalizm” 

Moderatorem panelu „Kultura i regionalizm” była pani Ewa Buczyńska. Uczestnicy panelu zgłosili 

postulat, aby przyszłoroczne warsztaty rozbudować do formuły dwudniowej ze szczególnym 

uwzględnieniem prelekcji w godzinach popołudniowych lub w weekend. Zwrócono także uwagę, iż 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi mógłby opierać się nie o roczne, lecz dwu-, trzy-

letnie ramy czasowe. Zgłoszony został postulat utworzenia platformy wymiany informacji dla 

organizacji pozarządowych, które ułatwiłyby nawiązywanie współpracy i tworzenie wspólnych 

projektów. 

Panel stał się także możliwością sprecyzowania oczekiwań, które mają organizacje pozarządowe 

względem PRDPP. 

Pan Marek Lis – członek PRDPP zgłosił postulat zapisania w Rocznym Programie Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 punktu dotyczącego obchodów 100. Rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego. 

 

 

Panele tematyczne - panel „Sport i turystyka” 

Moderatorem panelu „Sport i turystyka” był pan Jan Mazurczak. Panel rozpoczął się od krótkiego 

przedstawienia PLOT, jako stowarzyszenia samorządów i branży turystycznej aglomeracji poznańskiej. 

Następnie nastąpiła prezentacja uczestników panelu i profilu działania ich organizacji. 

Uczestnicy panelu skupili się na dwóch obszarach: pienieżno-prawnym i promocji organizacji. 

Omówione zostały także kwestie związane z możliwościami uzyskiwania dotacji w ramach otwartych 

konkursów ofert organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz powodami, dla 
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których organizacje nie przystępują do konkursów. Uczestnicy zgłosili postulat przeprowadzenia 

szkolenia, którego celem byłoby lepsze poznanie wymogów formalnych dotyczących konkursów ofert. 

 

 

Podsumowanie paneli przez moderatorów 

Panel „Ekonomia społeczna i pozyskiwanie środków” – głównym celem naszego spotkania było 

wzajemne ukazanie dobrych praktyk i pozytywnych przykładów w zakresie funkcjonowania organizacji 

pozarządowych. 

Panel „Kultura i regionalizm” – istnieje potrzeba spotkań organizacji pozarządowych i wspólnego 

pozyskiwania partnerów. 

Panel „Sport i turystyka” – organizacje pozarządowe potrzebują szkoleń w zakresie wypełniania 

dokumentów w ramach otwartych konkursów ofert. Powiat mógłby także podzielić się swoimi 

doświadczeniami w zakresie promocji własnej działalności. 

 

 

Podsumowanie spotkania przez Pana Zygmunta Jeżewskiego 

Pan Zygmunt Jeżewski, podsumowując Pierwszy Dzień Organizacji Pozarządowych w Powiecie 

Poznańskim, podkreślił, iż spotkanie takie było potrzebne i cenne dla wszystkich uczestników. 

Zapowiedział także, że Powiat będzie organizował kolejne tego typu przedsięwzięcia.  

 

 

 

 

Poznań, 7 października 2016 roku 

Protokolant: 

Ziemowit Maląg 

 

Dźwiękowy zapis posiedzenia w formie plików cyfrowych znajduje się w archiwum na serwerach 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 


