
 

 

Sprawozdanie z trzynastego posiedzenia IV kadencji 

Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Łódź, 07 października 2021 roku, godz. 10:00 – 10:35. 

 

W dniu 07 października br. miało miejsce 13 posiedzenie Łódzkiej Wojewódzkiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego (dalej: ŁWRDPP lub Rada). Spotkanie odbyło się w trybie 

zdalnym. Na posiedzeniu obecnych było 17 członków Rady (lista obecności uczestników 

w załączeniu). W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału Inicjatyw Społecznych 

Kancelarii Marszałka. Posiedzenie rozpoczęła Dorota Puchowicz, Przewodnicząca ŁWRDPP. 

 

Pierwszym punktem obrad było przedstawienie przez Panią Katarzynę Moroz-Gołacką 

projektu „Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami  

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 r. oraz Programu współpracy samorządu województwa 

łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 na rok 2022”. 

Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali proj. Programu współpracy(...). Uchwała nr 6/2021  

w sprawie: „wydania opinii na temat Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” została podjęta została 

jednogłośnie. W momencie głosowania obecnych było 17 Członków Rady.  

W następnym punkcie, formalnie potwierdzono przystąpienie ŁWRDPP do projektu "Dobre 

rady dla Rady". Uchwała nr 7/2021 w sprawie: „przystąpienia do projektu “Dobre rady dla Rady” 

realizowanego przez Stowarzyszenie EKOSKOP w partnerstwie z Opolskim Centrum Wspierania 

Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku 

w ramach dofinansowania z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata  

2021-2030” została podjęta jednogłośnie. W momencie głosowania obecnych było 17 Członków 

Rady.  

W „Sprawach różnych” głos zabrała Sekretarz ŁWRDPP Pani Halina Cyrulska Dyrektor 

Departamentu Kultury i Edukacji UMWŁ. Omówiła projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki „Wsparcie  

i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu krajowym i regionalnym w zakresie 

uczenia się przez całe życie”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój.  

Dokument wpisuje się w kierunki działań ujęte w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 

(ZSU2030).  

ZSU2030 jest dokumentem wyznaczającym kierunki interwencji państwa, stanowiąc podstawę 

określenia planów zagospodarowania funduszy (krajowych oraz europejskich) z myślą  



 

 

o rozwoju umiejętności w Polsce. W ramach projektu zostaną opracowane i wdrożone mechanizmy 

współpracy i koordynacji działań w zakresie uczenia się przez całe życie, zarówno na poziomie 

krajowym, jak i regionalnym. Powstaną Wojewódzkie Zespoły Koordynacji składające się  

z przedstawicieli: urzędu marszałkowskiego (edukacja i fundusze unijne), kuratorium oświaty, 

wojewódzkiego urzędu pracy, organizacji pracodawców, jednostek wspierających rozwój 

przedsiębiorczości w regionie, szkół i uczelni. (W ich pracach może uczestniczyć również członek 

ŁWRDPP). Główne zadania Wojewódzkich Zespołów Koordynacyjnych to: 

- wspieranie polityki edukacyjnej regionu (województwa) na potrzeby przygotowania kadr dla 

gospodarki regionu i uczenia się przez całe życie, 

- koordynacja działań w zakresie doradztwa zawodowego w regionach dla uczniów, studentów oraz 

osób dorosłych, 

- promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie. 

W ramach działań zespołowych zostaną opracowane zoperacjonalizowane programy wdrożeniowe 

Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 na poziomie regionalnym. W przyjętym do realizacji 

projekcie przewiduje się, że modele skutecznej koordynacji działań powstaną w roku 2021, a zostaną 

wdrożone w roku 2022.  

Koordynatorem działań projektowych w województwie łódzkim jest Departament Kultury  

i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

Działalność Zespołu Koordynacji będzie finansowana ze środków Krajowego Planu 

Odbudowy – dla jednego województwa przewidziane jest wsparcie w wysokości 22 500 000,00 zł  

(w latach 2022-2026). 

 

Wobec braku innych spraw do omówienia, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie  

w dniu 07 października 2021 roku zapraszając na kolejne posiedzenie, które zgodnie  

z harmonogramem odbędzie się w grudniu br.  

 

 

Przewodnicząca 

Łódzkiej Wojewódzkiej  

    Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

 

                     Halina Cyrulska         Dorota Puchowicz   

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 
2. Uchwały nr 6/2021, 7/2021 ŁWRDPP. 

 
Sporządziła: Bogumiła Czupryńska Wydział Inicjatyw Społecznych, Kancelaria Marszałka 
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