
NOTATKA 

z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej 

Data posiedzenia: 12 lutego 2013 r. 

Nr posiedzenia: 80 

  

 
 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji senator Janusz Sepioł. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (druk senacki nr 287, druki sejmowe nr 837, 950 i 950-A). 

2. Rozpatrzenie „Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011” (druk senacki 
nr 259). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  − senatorowie członkowie komisji: Stanisław Iwan, Andrzej Matusiewicz, 
Zbigniew Meres, Jarosław Obremski, Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, 
Janina Sagatowska, Janusz Sepioł,  

 

 − zaproszeni goście: 

− Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:  
− dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

Krzysztof Antczak, 
− naczelnik wydziału w Departamencie Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa Krystyna Łazutka, 

− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
− dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Krzysztof 

Więckiewicz, 
− specjalista w Departamencie Pożytku Publicznego Anna Panasiuk, 

− Związek Województw RP:  
− wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech 

Jankowiak, 
 

 − pracownik Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Maciej Telec. 

 
 
 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 
Ustawę omówił dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Krzysztof Antczak. Eliminuje 
ona wątpliwości interpretacyjne poprzez korektę nieprawidłowych odesłań oraz doprecyzowanie 
zapisów dotyczących stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego przy wnoszeniu, do 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego, uwag w postaci elektronicznej. 
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zgłosił 1 uwagę o charakterze doprecyzowującym 
i korygującym zapis, niepoprawny pod względem językowym.  
Ustawa nie budziła kontrowersji.  
Przewodniczący obradom senator Janusz Sepioł zgłosił poprawkę zaproponowaną przez Biuro 
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Legislacyjne i pozytywnie zaopiniowaną przez przedstawiciela strony rządowej. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszoną poprawkę. 
Na sprawozdawcę komisji w czasie posiedzenia Senatu wybrano senatora Janusza Sepioła. 
 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 1 poprawki do ustawy (druk senacki nr 287 A). 
 

Ad 2. Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Krzysztof Więckiewicz przedstawił „Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011”. Przypomniał, że ustawa o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązuje już 10 lat. Wyjaśnił, że planowane jest 
prowadzenie stałego monitoringu współpracy organów administracji publicznej z podmiotami 
działającymi w sferze pożytku publicznego. Podkreślił, że monitoring współpracy dostarcza 
informacji niezbędnych do tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym, jest podstawą do 
wyciągnięcia wniosków na temat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz projektowania w niej zmian. 
Senatorowie podczas dyskusji zwrócili uwagę na dużą liczbę różnego rodzaju stowarzyszeń oraz 
brak informacji o tych najstarszych i najlepiej funkcjonujących jako wzorcach do naśladowania dla 
nowo powstających organizacji. Zasygnalizowali także zbyt małą ilość środków dla instytucji 
zarządzających programem operacyjnym w gminach oraz niewielkie środki w poszczególnych 
zadaniach dla Polonii i Polaków za granicą. Senatorowie zwrócili także uwagę na potrzebę 
uproszczenia rachunkowości stowarzyszeń, interesowali się stanem zaawansowania projektu 
ustawy o przedsiębiorczości społecznej. 
Dyrektor Krzysztof Więckiewicz wyjaśnił, że księgowość stowarzyszeń zostanie uproszczona przez 
dyrektywę unijną, zadania dla Polonii i Polaków za granicą natomiast finansowane są z funduszy 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dodał, że projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej 
i przedsiębiorstwie społecznym jest już przygotowany i wkrótce zostanie przedstawiony. 
Senator Janusz Sepioł w podsumowaniu zwrócił uwagę, że omawiane sprawozdanie ma zbyt 
dokumentacyjny charakter, brak w nim informacji o tendencjach, o tym, co dobrze działa, a co nie, 
oraz jakie są w związku z tym potrzeby legislacyjne. W sprawozdaniu brakuje też informacji 
o różnicach działania w poszczególnych regionach. 
 

Konkluzja: Komisja rozpatrzyła „Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie za lata 2010 i 2011”. 
 

 
 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 
 

Opracowano w BPS, BKS 


