
Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Miasta  - głos organizacji 

pozarządowych w dialogu i współpracy z Samorządem Wrocławia. 

Spośród wielu ciał doradczych działających przy Prezydencie Miasta, WRDPP ma miejsce i rolę 
szczególną - to ciało, jako jedyne  ma umocowanie ustawowe, w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Rada ma charakter inicjatywny i doradczo-
opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami 
pozarządowymi. Do zadań Rady, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca  
z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego 
dotyczących sfery zadań publicznych. Kadencja Rady trwa 3 lata. WRDPP działa od 2005 roku. 

Obecny tryb powoływania oraz organizacji i działania Rady reguluje Uchwała nr XXXVII/803/17 Rady 

Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r. 

Zgodnie z tą Uchwałą WRDPP powołuje Prezydent Miasta w liczbie 10 członków, w tym: 

- dwóch przedstawicieli/-ki Rady Miejskiej 

- dwóch przedstawicieli/-ki Prezydenta Miasta 

- sześciu przedstawicieli/-ki Organizacji Pozarządowych, a ich wybór następuje spośród 

kandydatów/-ek zgłoszonych Prezydentowi Miasta przez Organizacje - tych, którzy/-re uzyskali/-ły  

w głosowaniu największą liczbę głosów poparcia wrocławskich NGO. 

Jak więc widać - w przypadku wrocławskiej Rady reprezentacja organizacji pozarządowych jest 

wyjątkowo mocna, a jest to wyrazem partnerskiej relacji oraz doceniania przez Samorząd,  

a szczególnie Prezydenta Miasta, podmiotowości, roli i dorobku, jaką NGO i aktywni obywatele 

wnoszą do naszej gminnej wspólnoty. Kolejnym tego wyrazem jest fakt, że od kilku kadencji Rada na 

swojego Przewodniczącego wybierała przedstawiciela/-kę organizacji - przez ostanie 2 i część obecnej 

kadencji funkcję tę pełniła kol. Karolina Mróz, prezeska Fundacji Dom Pokoju, a obecnie 

Przewodniczącym jest kol. Grzegorz Tymoszyk, prezes Fundacji Wspierania Organizacji 

Pozarządowych "Umbrella". 

Coś się kończy... 

Kadencja obecnej WRDPP, powołanej przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza kończy się 27 

października 2020 roku. To dobry moment, aby przypomnieć skład oraz przedstawić pokrótce 

działania i dorobek obecnej Rady. W jej skład wchodzą i wchodzili: 

Przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych 

 Karolina Mróz 

Fundacja Dom Pokoju, do 27.09.2019 Przewodnicząca WRDPP, ustąpiła z funkcji i składu Rady 

 Grzegorz Tymoszyk 
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Wiceprzewodniczący, a od 27.09.2019 
Przewodniczący WRDPP 

 Damian Wojciech Dudała 
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, Sekretarz Prezydium WRDPP 



 Paweł Jacek Suś 
Fundacja Nasze Karłowice 

 Błażej Zając 
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód” 

 Krzysztof Nowak 
Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich 

 Ryszard Kuczyński 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski, wszedł na miejsce Karoliny Mróz 

Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia 

 Jacek Sutryk ówczesny dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, ustąpił z Rady po wyborze na 
Prezydenta Miasta 

 Barbara Lisiewicz 
dyrektor Biura Prezydenta, od 27.09.2019 Wiceprzewodnicząca WRDPP 

 Bartłomiej Świerczewski 
dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, zastąpił w Radzie Jacka Sutryka 

Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia 

 Jan Chmielewski, ustąpił ze składu Rady w styczniu 2019. 

 Agnieszka Kędzierska, powołana do Rady 18.01.2019. 

 Michał Piechel, ustąpił ze składu Rady 7.01.2020. 

 Bartłomiej Ciążyński, powołany do Rady 23.01.2020. 

Głównym i "powszednim" zadaniem członków WRDPP było zapoznawanie się z treścią i opiniowanie 
dokumentów i aktów prawa miejscowego. Oprócz udziału w kilkunastu oficjalnych posiedzeniach 
WRDPP i podejmowaniu uchwał, członkowie Rady uczestniczyli także bardzo aktywnie i owocnie  
w animacji i spotkaniach m.in. Grup Dialogu Społecznego, Koalicji na Rzecz Wrocławskiego Modelu 
Współpracy Gmina-NGO, Grup Branżowych NGO, Kongresach Wrocławskich Organizacji 
Pozarządowych. Swoich trzech reprezentantów Rada delegowała także do powołanej po raz pierwszy 
w historii, Rady Konsultacyjno-Doradczej przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. 
Wynikało to z przyjęcia przez Radę jako nadrzędnego celu w obecnej kadencji - budowania  
i wzmacniania procesu oraz ciał partnerskiego dialogu, partycypacji społecznej i współpracy 
organizacji pozarządowych z Samorządem i władzami Wrocławia. Zdecydowaliśmy także, że 
posiedzenia Rady będą odbywały się w siedzibach wrocławskich NGO (na ich zaproszenie), co pozwoli 
zapoznać się na miejscu z ich działaniami i problemami. Dodatkowo przed każdym posiedzeniem 
Rady (zazwyczaj jeden raz w miesiącu) przez godzinę pełniony był dyżur przez poszczególnych 
członków Rady - przedstawicieli NGO. Po tym dyżurze odbywało się spotkanie NGO-sowej części 
Rady, a po nim spotkanie plenarne WRDPP. Niestety pandemia COVID-19 utrudniła i w znacznym 
stopniu ograniczyła nasze standardowe działania i spotkania "w realu" - jednak mimo tych 
niezwykłych okoliczności staraliśmy się kontynuować nasze działania i utrzymywać kontakt z NGO - 
np. organizując kilkugodzinne spotkanie on-line WRDPP z wirtualnymi uczestnikami 4. Kongresu 
Wrocławskich NGO. 

Chcąc wymienić kilka najważniejszych pozycji w dorobku WRDPP obecnej kadencji, wskazałbym 
przede wszystkim: 

1. Wsparcie interwencyjne i mediacyjne w konflikcie wokół prowadzonego przez Stowarzyszenie 
Pomocy "Ludzie Ludziom" domu pomocy na osiedlu Różanka w lutym i marcu 2018 r. Sprawa została 
rozwiązana pozytywnie, głownie dzięki aktywności i talentom negocjacyjnym ówczesnej 
Przewodniczącej WRDPP, kol. Karoliny Mróz. 



2. Opracowanie przez zespół Fundacji Dom Pokoju i Fundacji Na Rzecz Studiów Europejskich, którym 
kierowali kol. Karolina Mróz i kol. Krzysztof Nowak - Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia 
z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2018-2020. Dokument ten następnie został przyjęty jako 
uchwała Rady Miasta Wrocławia i stał się obowiązującym aktem prawa miejscowego. Obecnie 
wybrana część jego zapisów jest wdrażana przez partnerski zespół wrocławskich NGO, a wśród osób 
zarządzających i realizujących działania w ramach tego projektu są kol. Grzegorz Tymoszyk i kol. 
Damian Wojciech Dudała. 

3. Wyjście z inicjatywą zwołania i przeprowadzenie pierwszego w historii Wrocławskiego Forum Rad 
Społecznych w dniu 20.12.2019 r. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście przedstawicielek  
i przedstawicieli działających we Wrocławiu rad społecznych, wymieniono się informacjami na temat 
działań i problemów oraz zadeklarowano chęć ściślejszej współpracy i wzajemnego wsparcia, 
zbudowania platformy do wymiany informacji oraz dalszych spotkań w zaproponowanej formie 
Forum. Niestety pandemia COVID-19 na razie pokrzyżowała nasze plany. Inicjatywa ta i jej 
przeprowadzenie jest zasługą przede wszystkim kol. Damiana Wojciecha Dudały - Sekretarza WRDPP. 

4. Przeprowadzenie w lutym i marcu 2020 konsultacji i interwencji w sprawie zgłoszonego przez 
Towarzystwo Pomocy im. św. brata Alberta problemu związanego z niewłaściwymi praktykami  
i brakiem współpracy z placówkami szpitalnymi i transportu medycznego wobec udzielania świadczeń 
osobom bezdomnym - podopiecznym Towarzystwa. Po dokładnym rozpoznaniu sprawy, wobec tego, 
że placówki te podlegają Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, zapoznaliśmy z problemem na 
jej posiedzeniu Dolnośląską Radę Działalności Pożytku Publicznego i uzyskaliśmy zapewnienie 
kontynuowania interwencji. Sprawę prowadził osobiście kol. Grzegorz Tymoszyk - Przewodniczący 
WRDPP. 

5. Przeprowadzenie ankiety, zebranie problemów i rekomendacji od wrocławskich NGO w sprawie 
sytuacji w jakich się znalazły w związku z obostrzeniami wprowadzanymi przez władze w walce  
z pandemią COVID-19 i przyjęcie w dniu 31.03.2020 uchwały w tej sprawie - została ona przekazana 
do właściwych władz wszystkich szczebli. Wiele z tych rekomendacji zostało wprowadzonych w życie 
przez Rząd RP i Prezydenta Miasta Jacka Sutryka. 

Coś się zaczyna... 

Niebawem rozpocznie się proces wyboru i powoływania składu Rady na kadencję 2020-23. Więcej 
informacji już wkrótce  znajdziecie na www  / FB / BIP Wydziału Partycypacji Społecznej -  Wrocław 
Rozmawia.  

Jeżeli chcecie, żeby - szczególnie w tych trudnych z wielu powodów czasach - głos środowiska 
wrocławskich organizacji pozarządowych był mocny, mądry i wyważony, ekspercki, pełen troski  
o dobro wspólne i naszą małą ojczyznę - zgłaszajcie kandydatów, którzy cieszą się Waszym  
i społecznym zaufaniem, mogą poszczycić się zawodowym i społecznym dorobkiem, doświadczeniem 
i zaangażowaniem, podzielają wartości bliskie wszystkim świadomym i aktywnym obywatelom 
demokratycznego państwa, a przede wszystkim znają i rozumieją wagę i sens pojęcia: WSPÓŁPRACA. 
A potem licznie na nich głosujcie i namawiajcie do głosowania władze innych organizacji! 

Grzegorz Tymoszyk, przewodniczący WRDPP, prezes Fundacji "Umbrella" 


