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ĄtX/AOtJUA/ QJI f/lu-/J!Ylł 
W odpowiedzi na pismo z dnia 05 maja 2015 r., w sprawie 

przedłożenia opinii do komisyjnego projektu ustawy (RS-020-1291/2015) 

- o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz niektórych innych ustaw, w załączeniu, przekazujemy opinie 

otrzymane z województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, 

pomorskiego i wielkopolskiego. 

z 



Uwagi woj. mazowieckiego do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

L. p. 
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Zapis w projekcie do którego zgłaszane 
są uwagi wraz z nr paragrafu, ustępu, 

punktu 
Odnośnie art. 1 pkt 1 - Definicja ustawowa 
dotycząca art. 2 pkt. 7 ustawy: 

7) realizatorze projektu - rozumie się przez to 
organizację pozarządową lub podmiot 
wymieniony w art. 3 ust. 3, której operator 
projektu zleca wykonanie projektu; 

Sugerowana zmiana (konkretna,propozycja 
noWęgo ~rzmlenla pąragtafu, :ust9pl.l; punktu) 

ewentualnie oroł)oźYcJa· nowaao.zaDIBU 
7) realizatorze projektu - rozumie się przez to organizację 
pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, lub 
grupę nieformalną, której operator projektu zleca 
wykonanie projektu; 

pdnośnie art. 1 pkt 20- uwaga dotyczy art. 19b l Proponuje się uzupełnienie proponowanego zapisu: 
w ust. 1 pkt 1: 

1) .działalności, o której mowa w art. 4 
ust. 1 pkt 13, obejmującej w 
szczególności budowę, rozbudowę lub 
remont dróg, kanalizacji, sieci 

1) działalności, o której mowa wart. 4 ust. 1 pkt 13, 
obejmującej w szczególności budowę, 
rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci 
wodociągowej stanowiących własność jednostek 
samorządu terytońalnego, budynków oraz 

Uzasadnienie 

W związku z tym, że w praktyce realizacji zadań 
publicznych odnoszących się do regrantingu stosowane 
są także rozwiązania w zakresie zlecania do wykonania 
projektu grupie nieformalnej {formuła tzw. mikrodotacji). 
Dla przykładu w ramach projektu realizowanego w 
komponencie l Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich związanym z regrantingiem w woj. 
mazowieckim Operator zawiera umowy z grupami 
nieformalnymi na realizację projektów - działań {z 
zaznaczeniem, że są one realizowane przy wsparciu 
Realizatora). W takiej sytuacji umowa zawierana jest z 
trzema osobami należącymi do grupy nieformalnej 
{Mazowsze Lokalnie, Regulamin konkursu 2015, 4 
marca 2015 r., część A. Inicjatywy oddolne, rozdział 11. 
Warunki udziału w konkursie, pkt. 2). 

Obecnie wzrasta liczba inicjatyw oddolnych 
podejmowanych przez niezrzeszonych {w 
organizacjach) obywateli działających w ramach grup 
nieformalnych. Trend ten został już zauważony czego 
dowodem jest wspieranie w ramach Rządowego 
Programu Fundusz inicjatyw Obywatelskich grup 
nieformalnych, inicjatyw oddolnych, grup 
samopomocowych. 

W sytuacji gdy w zakresie realizacji inicjatywy lokalnej 
zaplanowano rozszerzenie katalogu zakresu działań 
możliwych do podejmowania warto podkreślić ich 
wymiar wspólnotowy w odniesieniu do społeczności 
lokalnej, wspólnoty samorządowej. W uzasadnieniu 
projektu zmian wspomniano o możliwości 
dofinansowania w ramach inicjatywy lokalnej np. 
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wodociągowej stanowiących własność 
jednostek samorządu terytorialnego, 
budynków oraz obiektów malej 
architektury;"; 

Odnośnie art. 1 pkt 25 - uwaga dotyczy 
nowo projektowanego art. 27aa ust. 1-2: 
"Art. 27aa. 1. Organizacja pożytku 
publicznego, która została uwzględniona w 
wykazie, o którym mowa w art. 27a, nie 
może wzywać do przekazania lub 
przekazywać środków finansowych 
pochodzących z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych na rzecz organizacji 
pożytku publicznego, które nie zostały 
uwzględnione w wykazie, o którym mowa w 
art. 27a. 2. Organizacja pożytku 
publicznego, która nie została 
uwzględniona w wykazie, o którym mowa w 
art. 27a, nie może wzywać do przekazania 
środków finansowych pochodzących z 1 o/o 
podatku dochodowego od osób fizycznych 
za pośrednictwem organizacji pożytku 
publicznego, która została uwzględniona w 
wykazie, o którym mowa wart. 27a. 

obiektów małej architektury, do których 
gwarantowany jest dostęp członków 
wspólnoty samorządowej. 

budowy placu zabaw zgłoszonego przez wspólnotę 

mieszkaniową. W przypadku dużych miast, gdzie 
nierzadko dostęp do obiektów malej architektury (np. 
placów zabaw) jest ograniczany (grodzone osiedla) 
należałoby w sytuacji wsparcia ze środków publicznych 

inicjatywy lokalnej odnoszącej się do tego typu 
infrastruktury zagwarantować jej dostępność i 
użyteczność dla szerszego grona. 

Proponuje się uzupełnienie wprowadzanej zmiany Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, 
o: proponowana zmiana w art. 1 pkt 25 projektu 

1) zakaz wzywania przez organizację pożytku ustawy (dot. dodawanego art. 27aa} jest 
publicznego, która została uwzględniona w konsekwencją pojawiającej się coraz częściej 
wykazie, o którym mowa wart. 27a ustawy, praktyki polegającej na odpłatnym (np. pod 
do przekazywania środków finansowych pretekstem pobierania składek członkowskich od 
pochodzących z 1 o/o podatku dochodowego członków wspierających) zbieraniu środków z 1% 
od osób fizycznych na rzecz organizacji podatku na rzecz opp pozbawionych możliwości 
pozarządowych i podmiotów wymienionych pobierania 1 o/o z uwagi na niedopełnienie 
w art. 3 ust. 3 ustawy nie posiadających obowiązku sprawozdawczego. Zmiana dotyczy 
statusu opp oraz innych podmiotów, wyłącznie opp pozbawionych możliwości 
niebędących organizacjami pozarządowymi pobierania 1 %. 
i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 
ustawy, 

2) zakaz wzywania przez organizacje 
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 ustawy nieposiadające statusu opp 
oraz inne podmioty, niebędące 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, do 
przekazywania na ich rzecz środków 
finansowych pochodzących z 1 o/o podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 
pośrednictwem organizacji pożytku 
publicznego, która została uwzględniona w 
wykazie, o którym mowa wart. 27a ustawy. 

W związku z powyższym zmianę projektowanego 
zapisu na: 
"Art. 27aa. 1. Organizacja pożytku publicznego, 
która została uwzględniona w wykazie, o którym 

Tymczasem obserwowane są przypadki wzywania 
do przekazywania 1% podatku na rzecz 
organizacji pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które nie 
posiadają statusu opp (w tym stowarzyszeń 
zwykłych), a nawet dla podmiotów publicznych 
(szkół, szpitali} niebędących organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy za pośrednictwem organizacji 
pożytku publicznego, która została uwzględniona 
w wykazie, o którym mowa w art. 27a ustawy. 
Przekazywanie takie możliwe jest dzięki 
wpisywaniu w stosowną rubrykę formularza 
podatkowego .Cel szczegółowy 1%" odpowiedniej 
nazwy konkretnej organizacji pozarządowej czy 
podmiotu publicznego, który nie posiada statusu 
~Niecelowe jest bowiem, aby środkami 



4 Odnośnie art. 1 pkt 34 - uwaga dotyczy ust. 
1 w art. 41 a: "1. Marszałek województwa 
na wspólny wniosek co najmniej 50 
organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, 
prowadzących działalność na terenie 
województwa, tworzy w terminie 2 miesięcy 
od dnia wpłynięcia wniosku Wojewódzką 
Radę Działalności Pożytku Publicznego, 
jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, 
zwany dalej "Radą Wojewódzką"." 

mowa wart. 27a, nie może wzywać do przekazania 
lub przekazywać środków finansowych 
pochodzących z 1 o/o podatku dochodowego od osób 
fiZycznych na rzecz organizacji pożytku 
publicznego, które nie zostały uwzględnione w 
wykazie, o którym mowa wart. 27a oraz na rzecz 
organizacji pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3 ust. 3 nieposiadającego 
statu~u organizacji pożytku publicznego lub 
Innego podmiotu, niebędącego organizacją 
pozarządową i podmiotem wymienionym w art. 3 
ust. 3 ustawy. 
2. Organizacja pożytku publicznego, która nie 
została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w 
art. 27a, organizacja pozarządowa lub podmiot 
wymieniony w art. 3 ust. 3 nieposiadający 
statusu organizacji pożytku publicznego lub 
Inny podmiot, niebędący organizacją 
pozarządową i podmiotem wymienionym wart. 3 
ust. 3 ustawy nie może wzywać do przekazania 
środków finansowych pochodzących z 1 o/o podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 
pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, 
która została uwzględniona w wykazie, o którym 
mowa wart. 27a. 
Proponuje się wydłużenie terminu powołania Rady 
do 4 miesięcy. 
W związku z powyższym zmianę projektowanego 
zapisu na: 
"1. Marszałek województwa na wspólny wniosek. co 
najmniej 50 organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, 
prowadzących działalność na terenie województwa, 
tworzy w terminie 4 miesięcy od dnia wpłynięcia 
wniosku Wojewódzką Radę Działalności Pożytku 
Publicznego, jako organ konsultacyjny i 
opiniodawczy, zwany dalej "Radą Wojewódzką"." 

publicznymi przekazanymi przez podatnika na 
pewien z góry określony cel, dysponowała 
organizacja, która nie widnieje w wykazie 
organizacji uprawnionych do pozyskiwania 1% 
podatku. 

Okres 2 miesięcy wydaje się zbyt krótki na 
opracowanie, we współudziale i po konsultacjach z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, trybu 
powoływania członków Rady Wojewódzkiej, a 
następnie przeprowadzanie procedury 
powoływania członków Rady. Z doświadczeń 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie wynika, że okres 4 
miesięcy wydaje się bardziej właściwy. 
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Odnośnie art. 1 pkt 34 - uwaga dotyczy ust. 
4 w art. 41 a: .4. Kadencja Rady 
Wojewódzkiej trwa 3 lata. • 
Zmiana 36) uwaga dotyczy ust. 3 w art. 
41 e: "3. Kadencja Rady Powiatowej oraz 
Rady Gminnej trwa 3 lata." 

Odnośnie art. 1 pkt 37 - uwaga dotyczy ust. 
1 wart. 41g: "Art. 41g. 1. Organ stanowiący 
odpowiednio powiatu lub gminy określi, w 
drodze uchwały, tryb powoływania 
członków oraz organizację i tryb działania 
odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady 
Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę 
zapewnienia reprezentatywności 

organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów, o których mowa wart. 3 ust. 3, 
terminy i sposób zgłaszania kandydatur na 
członków Rady Powlatowej lub Rady 
Gminnej oraz potrzebę zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania tych Rad." 

Odnośnie art. 1 pkt 42 - uwaga dotyczy ust. 
1 i 2 w art. 50 c: .Art. 50c. 1. Kto, działając 
w imieniu organizacji pożytku publicznego, 
która została uwzględniona w wykazie, o 
którym mowa w art. 27a ust. 1, wzywa do 
przekazania lub przekazuje środki 
pochodzące z 1% podatku dochodowego 
od osób fi~YQznych na . rzecz_ o_rg~n~ac;ji 

W projekcie nie określono, czy kadencje Rad 
powołanych przed wejściem w życie projektowanej 
ustawy zostają przedłużone do okresu 3 lat, czy też 
Rady powołane przed wejściem w życie 
projektowanej ustawy działają na podstawie 
dotychczasowych przepisów. Proponuje się, 
analogicznie do projektowanych przepisów 
dotyczących Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, uregulowanie tego zagadnienia. 
Proponuje się zmianę projektowanego zapisu na: 
"Art. 41g. 1. Organ stanowiący odpowiednio 
powiatu lub gminy określi, w drodze uchwały, po 
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3, 
przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 
ust. 5, tryb powoływania członków oraz organizację 
i tryb działania odpowiednio Rady Powiatowej lub 
Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę 
zapewnienia reprezentatywności organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w 
art. 3 ust. 3, terminy i sposób zgłaszania kandydatur 
na członków Rady Powiatowej lub Rady Gminnej 
oraz potrzebę zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania tych Rad." 

Analogicznie uzasadniona wydaje się zmiana 
nieobjętych konsultowanym projektem przepisów 
ustawy (art. 41b ust. 4 i ust. 7), które dotyczą 
określenia trybu powoływania członków Rady 
Wojewódzkiej oraz określenia organizacji i trybu 
działania Rady Wojewódzkiej. 
Proponuje się zmianę projektowanego zapisu na: 
"Art. 50c. 1. Kto, działając w imieniu organizacji 
pożytku publicznego, która została uwzględniona w 
wykazie, o którym mowa w art. 27a ust. 1, wzywa 
do przekazania lub przekazuje środki pochodzące z 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych na 
rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie 
została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w 

Skoro Rada Powiatowa lub Gminna powstaje na 
wniosek lokalnie działających organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3 ustawy, to uzasadnione wydaje się 
włącznie tych organizacji i podmiotów w prace 
związane z projektowaniem trybu powoływania 
członków oraz organizacji i trybu działania Rady 
Powlatowej lub Gminnej. Analogicznie w 
przypadku Rady Wojewódzkiej. Praktyczne wydaje 
się wykorzystanie do tych konsultacji 
funkcjonującego już w każdej jst trybu, 
określonego wart. 5 ust. 5 ustawy. 

Zgodnie z uzasadnieniem w L. p. 1 



po:tytku publicznego, która nie została 
uwzględniona w wykazie, o którym mowa w 
art. 27a, podlega karze grzywny. 2. Kto, 
działając w imieniu organizacji pożytku 
publicznego, która nie została 
uwzględniona w wykazie, o którym mowa w 
art. 27a, wzywa do przekazania 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 
za pośrednictwem organizacji pożytku 
publicznego, która została uwzględniona w 
wykazie, o którym mowa w art. 27a, 
podlega karze grzywny.". 

art. 27a, lub organizacji pozarządowej lub 
podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 
nieposładającego statusu organizacji pożytku 
publicznego oraz Innego podmiotu, 
niebędącego organizacją pozarządową t 
podmiotem wymienionym wart. 3 ust. 3 ustawy, 
podlega karze grzywny. 2. Kto, działając w imieniu 
organizacji pożytku publicznego, która nie została 
uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 
27a, lub organizacji pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3 ust. 3 nieposiadającego 
statusu organizacji pożytku publicznego oraz 
innego podmiotu, niebędącego organizacją 
pozarządową i podmiotem wymienionym w art. 3 
ust. 3 ustawy, wzywa do przekazania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 
pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, 
która została uwzględniona w wykazie, o którym 
mowa wart. 27a, podlega karze grzywny.". 



Uwagi woj. łódzkiego 
do proj. ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz niektórych innych ustaw: 

dotyczą zapisów: 

Zmiany w zakresie uszczegóławianie katalogu zadań publicznych z arl. 4 sugerują 
konieczność dalszych, kolejnych doprecyzowań. Postulujemy, by raczej stosować tu 
zapisy szerokie, ogólne zamiast bardzo szczegółowych często prowadzących do 
zawętających interpretacji samorządów i ich organów kontrolnych odnośnie tego co 
jest zadaniem ze sfery pożytku. 

wart. 11: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w art. 11 a-
11c lub art. 19a niniejszej ustawy.", 

Sugerujemy by dodać tu zapis "lub z zastosowaniem innego trybu w tym wynikający 
z ustawy prawo zamówień publicznych przy zachowaniu zasady efektywności i 
uczciwej konkurencji. Taka propozycja zrównuje rótne tryby zlecania zadań 
publicznych. Wskazuje takte dobitnie, ze organizacje pozarządowe mogą być 
realizatorem zadań pub/. nie tylko na podst. przepisów wynikających z Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

"6. W przypadku unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, 
organ może ponownie ogłosić otwarty konkurs ofert lub zastosować tryb wynikający z 
innych przepisów w tym przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych ( 

Ta propozycja nadaje prymat otwarlych konkursów przed innymi trybami. Apeluejmy 
o jego ponowne przeanalizowanie tak by zapis ten nie ograniczał zakupów usług w 
organizacjach pozarządowych. 



-----g--
l49ki 

l Część dokumentu, do którego odnosi Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Lp. 
się uwaga (np. art., nr str., rozdział) 

Zmieniany art. 4 ust. 1 pkt 6 Proponuje się dodanie zapisu o edukacji zdrowotnej i Projekt ustawy o zdrowiu publicznym zakłada udział organizacji 
profilaktyce zdrowotnej. pozarządowych również w obszarach edukacji zdrowotnej i 

1. profilaktyki zdrowotnej, które zostały przywołanym projekcie 
wyróżnione obok działań w ramach ochrony oraz promocji 
zdrowia. 

Zmieniany art. 4 ust. l Proponuje się dodanie punktu na temat działań na rzecz Propozycja wynika z podejścia wyrażanego przez Komisję 

2. 
rozwoju usług społecznych wspierających proces integracji Europejską w wyzwaniach na kolejne lata dla wspólnoty UE w 
społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
wykluczonych społecznie. 

Zmieniany art. Sa ust. 2a Proponuje się dodanie zapisu dot. właściwej rady pożytku Ta sytuacja odnosi się w szczególności do samorządów szczebla 

3. 
publicznego "o ile została powołana przez samorząd". wojewódzkiego, gdzie rady wojewódzkie nie zawsze funkcjonują 

że względu na dodatkowe wymogi ich powoływania w 
odróżnieniu do rad w gminach i powiatach. 

Zmieniany art. Sa ust. 4 Proponuje się również odwołanie w pkt 3 lub 8 do art. S Powyższa propozycja ma odzwierciedlenie w poziomie 
4. ust. 4 pod kątem formy: powierzania danych tematów lub dofinansowania i konieczności wnoszenia przez organizację 

wspierania. wkładu własnego. 

Zmieniany art. 27 ust. 4 Powstaje pytanie, czy dodatkowe sprawozdanie z Zachodzi przypuszczenie, ze może pojawić się z czasem potrzeba 
wydatkowania l % przez organizacje pożytku publicznego weryfikacji tych sprawozdań np. na poziomie 

s. będzie weryfikowane przez administrację, czy tylko po gmin/województwa. 
jego sporządzeniu MPiPS umieszczać je będzie na swojej 
stronie. 

Zmieniany art. 41a ust. 1 Proponuje się termin 2 miesięcy zastąpić termlnem 4 Obligatoryjność utworzenia Wojewódzkiej Rady Pożytku 

miesięcy. Publicznego - ze względu na uwarunkowania proceduralne 
(regulamin organizacyjny i tryb działania Rady, tryb i sposób 
powoływania członków, koszty przejazdów oraz ekspertyz) w 

6. 
ciągu 2 miesięcy jest termlnem zbyt krótkim. 
Pojawia się również wątpliwość, czy nakaz powoływania Rady 
nie wypatrzy zasady współpracy i dobrowolności, dodatkowo 
może powodować nieporozumienia w przypadku np. istnienia 
już ciał nieformalnych czy formalnych w postaci zespołów 

doradczych czy projektowych. 



Opinia woj. pomorskiego 

Przesyłam poniżej propozycję do przesłanego projektu ustawy o zmianie ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw: 

Ponieważ w art. 1 pkt 4 projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw uregulowano 
udostępnianie informacji publicznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 (zwane dalej łącznie "OP"), to warto również uregulować w 
nim jedną z praktycznych kwestii dotyczących ochrony danych osobowych. 

Mianowicie, proponuje się wprowadzenie do ustawy przepisu (np. w art. 16), który 
stanowiłby, że w przypadku realizacji zleconego zadania publicznego OP jest 
administratorem danych osobowych (np. osób, do których przy realizacji zleconego 
zadania publicznego OP będzie kierować swoje działania) i wykonuje obowiązki 
administratora danych osobowych. 

Powyższe wprost rozstrzygnęłoby problem, czy organ administracji publicznej czy 
OP ponosi przy realizacji zadania zleconego odpowiedzialność za wykonywanie 
obowiązków administratora danych osobowych beneficjentów zadania publicznego 
takich jak np. zabezpieczenie ich danych osobowych. 

Warto dodać, że zaproponowana wyżej metoda regulacji jest stosowana przez 
ustawodawcę. Istnieją bowiem p~episy szczególne, które wprost wskazują 
administratora danych osobowych. Takim przepisem jest np.art.BOa ust. 4 ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Q.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z 
późn. zm.), który stanowi, ze ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw 
wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy 
minister ten jest administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji. 
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Uwagi: -
Część dokumentu, Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 

Lp. do którego odnosi stanowiska resortu 

się uwaga (np. art., 
nr str., rozdział) 

Uwaga ogólna - tryb W związku z trwającymi równolegle W oparciu o doświadczenia UMWW 
ogłaszania pracami nad projektem Ustawy o w Poznaniu związane z charakterem 
konkursów zdrowiu publicznym i zapisem art. dotychczas ogłaszanych konkursów 

16 ust. 4 tej ustawy wydaje się na realizację zadań publicznych w 

zasadne rozstrzygnięcie kwestii trybie "Ustawy o działalności..." w 

trybu ogłaszania konkursów dla rodzaju "ochrona i promocja 

organizacji pozarządowych na zdrowia" należy stwierdzić, że 

l realizację zadań z zakresu zdrowia wpisują się one w listę zadań 
l 

l. publicznego. wskazanych w projekcie ustawy o 
' 

zdrowiu publicznym. W naszym 

przekonaniu może to oznaczać ich 

całkowite wyłączenie spod rządów 

"Ustawy o działalności..." 

Niezbędnym wydaje się zatem 

uzgodnienie i wydanie wspólnie 

przez MZ i MPiPS komentarza do 

przedmiotowej sytuacji. 
- - ~ --- - - - - -- --- --- - - - -- --- ---



Nadmieniam, że uwaga zgłoszona 

przez UMWW w Poznaniu na etapie 

konsultacji społecznych projektu 

Ustawy o zdrowiu publicznym 

wskazująca na ten problem i 

wnioskująca "o usunięcie w ort. 16 

ust. 4 ustawy o zdrowiu publicznym 

zapisu "oraz przepisów o 

prowadzeniu działalności pożytku 

publicznego na podstawie zlecenia 

realizacji zadań publicznych, o 

których mowa w rozdziale 2 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności poiytku publicznego i 

wolontariacie" oraz dodanie 

osobnego ustępu dotyczącego 

podmiotów wymienionych w ort. 3 

ust. 2, w przypadku których tryb i 

sposób przekazywania środków 

będzie zgodny z ort. 11 właściwej dla 

nich Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie" nie 

została uwzględniona przez MZ z 

komentarzem "Projektowana 

ustawa przewiduje odrębny sposób 

wnioskowania o dotację". 

Art. 5 ustawy o Po ust. 2 dodaje się ustęp 2a w Ustawa zawiera już możliwość 
działalności ( ... ) brzmieniu: zwrotu kosztów przejazdu członkom 

Rady Pożytku Publicznego. 
Ust. 2a. Organ administracji Podobnych zespołów działających 

2. publicznej może pokryć koszty przy organach administracji 
przejazdów członków zespołów, o publicznej może być jednak więcej 
których mowa w ust.2, pkt. 5) na (przede wszystkim Komisje 
warunkach określonych w Konkursowe ale nie tylko). Ich 
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przepisach wydanych na podstawie członkowie pełnią swoją funkcje 

art. 77 §2 ustawy z dnia 26 czerwca społecznie, bez żadnego 

1974r.- Kodeks pracy. wynagrodzenia za wykonaną pracę. 

Organ administracji publicznej 

powinien mieć przynajmniej 

możliwość zwrotu kosztów 

przejazdu (lecz nie obowiązek) tak 

by członkowie takich zespołów nie 

musieli jeszcze dopłacać do 

pełnionej przez siebie społecznie 

funkcji. Dotyczy to przede wszystkim 

zespołów działających przy 

administracji centralnej oraz 

samorządowej wojewódzkiej i 

powiatowej z uwagi na ich zasięg 

terytorialny. 

art. lS ust. 2 ustawy Dodaje się pkt 2db w brzmieniu: Jest to zmiana opcjonalna wobec 
o działalności ( ... ) powyższej na wypadek gdyby 

2db) Organ administracji publicznej Komisje konkursowe traktowane 
może pokryć koszty przejazdów 

były jako odrębne zespoły od tych, o 
członków Komisji, o których mowa których mowa wart. S ust. S pkt S). 
w pkt. 2d), na warunkach 

określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 77 §2 ustawy z 
3. dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks 

pracy. 

Dodaje się pkt 2dc) w brzmieniu: 

2dc) Do członków zespołów, o 

których mowa wart. S ust.2, pkt. S), 

pkt 2db) stosuje się odpowiednio 

Art. l, pkt S lit. a z Zmienia się brzmienie Proponowany zapis jest 
4. projektu Ustawy o niewspółmiernie skomplikowany 

- - -
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zmianie ustawy( ... ) wprowadzonego ust. 2a względem uzasadnienia -chodzi o 

to żeby każdorazowo do każdego 
Proponowany ust.2a powinien mieć projektu Programu współpracy 
brzmienie zgodne z uzasadnieniem przekazywanego do organu 
tej propozycji (str 7, pkt S, akapit 1 stanowiącego administracji 
uzasadnienia). publicznej dołączać w osobno opinię 

Rady. 

Art. 17 ustawy o Zmienia się brzmienie art. 17 Proponowane zmiany wart. 17 
działalności ( ... ) projektu ustawy o zmianie ustawy 

Art. Organ administracji publicznej ( ... )są niepotrzebne; obecne 
( ... ) moie dokonywać kontroli( ... ). brzmienie art. 17 wystarczy zmienić 

5. 
z obligatoryjnego na fakultatywny 

poprzez dodanie słowa "może" w 

treści art. 

Art.15, ust. 2e, ust. Zmiana niepotrzebna, niecelowa Proponowane zmiany niczego 
2ea z projektu nowego nie wnoszą. Obecne 

6. Ustawy o zmianie brzmienie ust. 2e zawiera już treść 
ustawy( ... ) 

proponowanych zmian. 

Art. 27c 1. z projektu Zmiana brzmienia proponowanego Proponowana zmiana w projekcie 
Ustawy o zmianie przepisu: ustawy o zmianie ustawy 
ustawy( ... ) niepotrzebnie doprecyzowuje i tym 

Art. 27c Organizacja Pożytku samym komplikuje obowiązek 
Publicznego finansująca w całości informowania o finansowaniu z 1%. 
lub części swoją promocję ze 

środków pochodzących z 1% 
l 7. 

podatku dochodowego od osób 
l 

fizycznych informuje o tym poprzez 
l 

umieszczenie zdania "kampania 
l 

finansowana/współfinansowana z i 

1% PIT" na materiałach l 

promocyjnych. 
l 

8. Art. 41a, ust. l z Wydłużenie terminu co najmniej do Modelowe tworzenie rady pożytku l 
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projektu Ustawy o 4 miesięcy jest czasochłonne: taką procedurę 
zmianie ustawy( ... ) wyboru należy utworzyć, 

skonsultować z organizacjami 

pozarządowymi, a ponadto przy 

tworzeniu rady pożytku za dobrą 

praktykę uznaje się 

przeprowadzenie powszechnych 

wyborów wśród organizacji 

pozarządowych. Do tego dochodzą 

przeszkody wynikające z zasięgu 

województwa co wpływa na czas 

przesłania kandydatur, głosów. 

Art. 41a, ust 2a z Rezygnacja z zapisu. Zadania rady i ich sposób realizacji 
projektu Ustawy o są zawarte (a przynajmniej powinny 
zmianie ustawy( ... ) być) w regulaminie, który jest 

9. 
uchwalany przez Zarząd 

Województwa. 

1---
Uściślenie zapisu w odniesieniu do j.w. 

10. 
art. 41b ust. 6 ustawy o działalności 

pożytku( ... ) 

Art. 41e ust. l Wydłużenie terminu co najmniej do Należy wziąć pod uwagę wielkość 

2 miesięcy lub rozróżnienie miast: inny będzie czas powołania 

11. 
terminów względem wielkości danej rady w małym mieście (np. Buk w 

JST wielkopolskiem) a inny w dużym np. 

w Poznaniu. 
' 

' , __ ----
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