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INFORMACJA O PRZEBIEGU 12. POSIEDZENIA
PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W DNIU 23 LIPCA 2014 r.
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W dniu 23 lipca br. odbyło się dwunaste w tej kadencji posiedzenie Parlamentarnego
Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Tematami posiedzenia były
inicjatywa lokalna oraz instytucja przekazywania 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Parlamentarny Zespół podjął temat inicjatywy lokalnej celem zbadania, czy
rozwiązanie wprowadzone ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lutego
2010 r.) przyniosło zamierzony efekt? Jak zaznaczył Krzysztof Więckiewicz – dyrektor
Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – inicjatywa
lokalna to wyodrębniony rozdział w ustawie o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Opracowując w Radzie Działalności Pożytku Publicznego założenia do
nowelizacji ustawy, starano się wprowadzić zapis umożliwiający włączanie się mieszkańców
pośrednio do współdziałania z samorządem na rzecz interesu społeczności lokalnej. Do tej
pory katalog podmiotów mogących zawiązać inicjatywę lokalną był węższy. Proponowane
rozwiązanie stanowiło krok w kierunku umocnienia niezorganizowanych struktur na
poziomie lokalnym. K. Więckiewicz przypomniał również, że inicjatywa lokalna to
przedsięwzięcie, które łączy zasoby dwóch stron, przy czym strona samorządowa może tę
inicjatywę zasilić w formie rzeczowej lub finansowej, ale bez przepływu środków. Tak więc
jeśli inicjatywa lokalna wychodzi od

mieszkańców lub organizacji pozarządowej, to

samorząd, umawiając się co do szczegółów przedsięwzięcia, nie ma możliwości przekazania
takich środków partnerowi społecznemu, ale może je wydatkować bezpośrednio. Regulacja
ustawowa przewiduje sytuację, w której mieszkańcy zgłaszają inicjatywę, a zasadność jej
przeprowadzenia jest w gestii samorządu terytorialnego. Inicjatywa lokalna może być
rozpatrywana w danym roku bądź wpisana do planu na rok następny. Wniosek o wszczęcie
takiego przedsięwzięcia ma swoją specjalną formę i musi być podany do publicznej
wiadomości. Dokonując wyboru, samorząd podpisuje umowę, dzieląc się kompetencjami
w zakresie realizacji projektu z jej inicjatorami. Co do efektów inicjatyw lokalnej
przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przyznał, że nie jest ona popularną
formą partnerstwa publiczno-społecznego, co stanowi wysiłek organizacyjny strony
samorządowej. Jest to pewną barierą w inicjowaniu przedsięwzięć w ramach inicjatywy
lokalnej. Oparty na środkach z tej perspektywy finansowej realizowany jest projekt
systemowy dotyczący mechanizmów finansowych, gdzie przewidywana jest promocja
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inicjatywy lokalnej. W ślad za tym idzie również budżet partycypacyjny, w którym inicjatywa
należy do mieszkańców. Modele budżetu partycypacyjnego są różne, jednak kwoty
rozdysponowywane

w

ten

sposób

są

znaczące.

W odniesieniu do inicjatywy lokalnej dyrektor Krzysztof Więckiewicz powiedział, że zmiany
legislacyjne są potrzebne.
Poseł Joanna Bobowska, odnosząc się do wystąpienia dyrektora Więckiewicza,
zasygnalizowała potrzebę dyskusji, w jaki sposób z informacjami na temat inicjatywy
lokalnej dotrzeć do mieszkańców. Zgodziła się z potrzebą popularyzacji tej instytucji.
Sekretarz Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
– senator Witold Gintowt-Dziewałtowski – również poparł potrzebę przeprowadzenia akcji
promujących inicjatywę lokalną i edukujących w kwestii możliwości jej wykorzystania.
Zauważył jednak, że obecny poziom korzystania z inicjatywy lokalnej świadczy
o niskiej świadomości obywateli o ich miejscu w lokalnym środowisku. W jego opinii
samorządem są wszyscy mieszkańcy. Wójt, burmistrz, prezydent to organy samorządu,
służebne wobec mieszkańców. Liczy jednak, że poprzez organizacje samorządowe wiedza
o możliwości działania obywatelskiego, w tym także wykorzystaniu inicjatywy lokalnej,
będzie rosła. Senator Dziewałtowski zwrócił się również z prośbą o przekazywanie opinii
w sprawie działania inicjatywy lokalnej, które są w posiadaniu organizacji pozarządowych.
Dzięki temu jest szansa, że zawarte w nich informacje, oceny i rekomendacje będą zauważone
w pracach parlamentarnych. Członkowie Zespołu będą starali się wykorzystywać je
w pracach legislacyjnych.
Senator Ireneusz Niewiarowski zauważył słabe efekty wykorzystania inicjatyw
lokalnej w porównaniu z liczbą samorządów, które funkcjonują w Polsce. Zmiany tej sytuacji
nie upatruje jednak w zmianach legislacyjnych, ale w analizie wszelkich ograniczeń i barier
w jej wykorzystywaniu. Jak powiedział senator, ograniczenia te występują nie tylko
w inicjatywie lokalnej. Rozwiązania można szukać w akcji edukacyjnej na masową skalę.
Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi – senator Mieczysław Augustyn – zasugerował udział Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich w rozpropagowaniu inicjatywy lokalnej i programów, które można byłoby
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przygotować pod tym kątem. Zauważył również, że dobrym partnerem do upowszechnienia
tej instytucji są same organizacje pozarządowe. One są najbliżej mieszkańców.
Odnosząc się do poprzednich wypowiedzi, dyrektor Krzysztof Więckiewicz zgodził
się, że upowszechnianie jest warunkiem koniecznym do większego wykorzystania inicjatywy
lokalnej. Dlatego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej powstał projekt
upowszechniania wszystkich mechanizmów wsparcia finansowego. Powstały bardzo dobre
wytyczne dotyczące stosowania mechanizmów finansowych, w tym także inicjatywy
lokalnej, które trafią one do wszystkich samorządów. Na tej kanwie będą odbywać się
spotkania i szkolenia. Jak powiedział dyrektor Więckiewicz, wszystkie instrumenty, które
przewiduje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie inicjatywy
lokalnej, będą rozpropagowane w wymiarze edukacyjnym.
Drugim

tematem

posiedzenia

była

instytucja

przekazywania

1%

podatku

dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Celem dyskusji
było podsumowanie mechanizmu oraz przygotowanie propozycji rozwiązań największych
problemów. Temat rozpoczęło wystąpienie Jana Jakuba Wygnańskiego ze Stowarzyszenia
Klon/Jawor, członka Rady Działalności Pożytku Publicznego. W opinii J. J. Wygnańskiego
upłynęło już wystarczająco dużo czasu, by móc ocenić proces przekazywania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych na rzecz opp. Źródłem danych do przygotowania
wystąpienia były sprawozdania samych opp, dane z Ministerstwa Finansów z systemu
podatkowego Poltax oraz dane ze strony internetowej www.mojapolis.pl, gdzie można
zobaczyć geografię 1% oraz dane Stowarzyszenia Klon/Jawor, które zbiera informacje od
organizacji. W opinii Wygnańskiego pojęcie tzw. 1% i działania z zakresu filantropii są
mylnie utożsamiane ze sobą. W tej chwili występują trzy źródła finansów dla organizacji:
redystrybucja 1% z podatku dochodowego osób fizycznych, filantropia i środki zarobione
przez organizacje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Organizacje prowadzą
działalność gospodarczą w stopniu znikomym i przy tym poziomie filantropii muszą opierać
się na środkach publicznych, tj. m. in. z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
W dalszej części wystąpienia zaprezentował dane statystyczne, jakim budżetem
dysponują organizacje pozarządowe rocznie, jaki jest przychód opp z 1% podatku. W opinii
J.J. Wygnańskiego wewnątrz Rady Działalności Pożytku Publicznego powinno się rozmawiać
na temat jakości sprawozdania, które muszą składać corocznie opp, gdyż jego zdaniem stan
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obecny jest niesatysfakcjonujący. Dodatkowo poruszył on kwestię bieżącego przetwarzania
informacji na temat organizacji o statusie opp. Jak powiedział Wygnański, należy również
kłaść duży nacisk na edukację obywatelską, by 1% był wykorzystany w taki sposób, jak był
zaprojektowany. Jak wynika z przedstawionych badań, dochody organizacji pozarządowych
z 1% wzrastają, jednak, co jest niepokojące, jednocześnie maleją darowizny od osób
prywatnych. Jak podkreślił, wiele rzeczy związanych z 1% się udało. Jest jednak kilka rzeczy,
które ocenił negatywnie, m. in. „prywatyzacja 1%”, przez co rozumie konta indywidualne.
W tym miejscu podkreślił jednak, że należy wspierać osoby indywidualne, ale nie
wolno zapominać, że mechanizm 1% został wymyślony dla pożytku publicznego. Na koniec
swojego wystąpienia zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stawia przyszłość przez instytucją
1% , i postawił pytanie do dyskusji, co można zrobić, żeby ten system ulepszyć.
Jak podkreślił sekretarz Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi – senator Witold Gintowt-Dziewałtowski – nie jest to pierwsze spotkanie
w tej sprawie. Dyskusje nad potrzebą zmian legislacyjnych w instytucji 1% są dyskutowane
w wielu miejscach. Wyraził nadzieję, że dojdzie do spotkania, na którym, bez względu na
konsekwencje, także i wyborcze, będzie podjęta próba znalezienia optymalnego rozwiązania.
Jak zauważył, będzie ono na pewno kosztowne, bo dojdzie do naruszenia interesów jakiejś
grupy beneficjentów 1%.
Dyrektor Krzysztof Więckiewicz poinformował zebranych, że trwają prace nad
nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ich trakcie
uwzględnione zostaną zalecenia Najwyższej Izby Kontroli, które dotyczą wrażliwych
elementów, jak np. kampanie reklamowe finansowane ze środków wpływających z 1%. Na
początek przedmiotem prac będą najmniej kontrowersyjne, a w powszechnym uznaniu
uważane za błędne, rozwiązania legislacyjne w tej kwestii.
Krzysztof Balon z Rady Działalności Pożytku Publicznego, zabierając głos
w dyskusji, zwrócił uwagę, że negatywne zjawisko zbierania środków z 1% na konta
indywidualne za pośrednictwem organizacji opp wynika z deficytu w systemie służby
zdrowia. Dlatego dyskusję o zmianach w sposobie redystrybucji tych środków należy
prowadzić szerzej niż tylko w obszarze ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

9

Odnosząc się do podniesionych kwestii, wiceprzewodniczący Parlamentarnego
Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – senator Mieczysław Augustyn –
zauważył potrzebę refleksji i tworzenia konkretnych instrumentów służących pobudzaniu
dobroczynności indywidualnej. Jeśli nie będzie systemu zachęt, żeby pobudzać wrażliwość
i solidarność, może być jeszcze gorzej z dobroczynnością i filantropią w Polsce, niż jest, i jak
zaznaczył, nie jest temu winna instytucja 1%, ale szerszy proces. Senator zauważył również,
że potrzebne są podstawy do przeprowadzenia gruntownej zmiany w przepisach, której
efektem byłoby rozłączenie ofiarności na rzecz innych osób od instytucji 1%, która jest formą
partycypacji w zarządzaniu budżetem publicznym. I jak podkreślił senator Augustyn, nie jest
to kontrowersyjne politycznie.
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INFORMACJA O PRZEBIEGU POSIEDZENIA
PREZYDIUM PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU
DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W DNIU 23 LIPCA 2014 r.
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W dniu 23 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Tematem posiedzenia były zmiany w ustawie z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, skutkiem których nastąpiłoby zwolnienie
organizacji pozarządowych z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. Gośćmi Prezydium
byli Henryk Wujec – Doradca Prezydenta RP oraz Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor
Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Finansów.
Senator Mieczysław Augustyn – Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przypomniał, że temat został wywołany przez
organizacje pozarządowe współpracujące z Parlamentarnym Zespołem. Była podejmowana
próba zgłoszenia poprawki na etapie prac senackich nad ustawą o rachunkowości. Jak
powiedział Senator – w katalogu koniecznych zmian, wskazanych na początku prac
Parlamentarnego Zespołu w tej kadencji, była kwestia uproszczenia rachunkowości.
Posiedzenie Prezydium Parlamentarnego Zespołu ma na celu podjęcie inicjatywy
i postanowień, w jakim trybie zostaną zainicjowane prace nad projektem, który umożliwiłby
uproszczenie rachunkowości prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Jak zauważył
Senator Augustyn to jest dobry czas do podjęcia takich prac.
W trakcie posiedzenia zaproponowano, że Rada Działalności Pożytku Publicznego, która
pracuje w zespołach, mogłaby podjąć taką inicjatywę i rozpocząć pracę nad taką zmianą,
której skutkiem byłoby uproszczenie rachunkowości organizacji pozarządowych, biorąc pod
uwagę postulaty środowiska III sektora.
Jak powiedział Doradca Prezydenta – Henryk Wujec – zgodnie z podziałem prac –
w Kancelarii Prezydenta trwają prace nad ustawą o stowarzyszeniach. W trakcie tych prac
potrzeba uproszczenia rachunkowości została również zgłoszona. Jak zauważył H. Wujec
pewne zagadnienia w tej sprawie można rozwiązać na poziomie prac nad rozporządzeniami,
np. trwają prace nad uproszczeniem sposobu składania sprawozdań przez organizacje
pozarządowe. Podniesiona przez organizacje pozarządowe kwestia zwolnienia organizacji
pozarządowych z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości wymaga jednak zmiany
ustawowej.
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Marszałek Senatu przypomniał, że prace te powinny zostać przeprowadzone w ten sposób,
żeby mogły wejść w życie z dniem 1 stycznia i obowiązywać od nowego roku podatkowego.
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INFORMACJA O PRZEBIEGU POSIEDZENIA
PREZYDIUM PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU
DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W DNIU 9 PAŹDZIENIKA 2014 r.
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W dniu 9 października br. odbyło się posiedzenie Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Poświęcone było analizie prawa oświatowego
pod kątem promowania wolontariatu w szkołach. Obecni na nim byli członkowie prezydium
zespołu oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki wraz
z współpracownikami, jak również dyrektor

Departamentu Pożytku Publicznego

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Więckiewicz.
Minister Tadeusz Sławecki przedstawił dotychczasowe dokonania Ministerstwa na
polu promowania wolontariatu w polskich szkołach i w ramach aktywności pozaszkolnej.
Wskazał na problem z definicją wolontariatu w działaniach edukacyjnych. Przedstawił dane
MEN w kwestii wolontariatu dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. Przypomniał, że
wolontariat wpisuje się w podstawę programową kształcenia ogólnego i szkoły oraz,
że nauczyciele mogą i powinni z tego korzystać. Ponadto jest również możliwość dodatkowej
oceny na świadectwie ucznia za działalność wolontariacką. Zgodził się, że w praktyce szkoły
nie zawsze korzystają z tych możliwości. Zapewnił jednak, że MEN robi wiele, żeby
zachęcać nauczycieli do promocji i uczenia wolontariatu. Zwrócił również uwagę, że problem
może leżeć po stronie nie tylko szkół, ale również szkolnictwa wyższego. Po pierwsze, nie
przygotowuje ono nauczycieli z zakresu edukacji obywatelskiej, tak aby mogli oni potem
realizować jej elementy w szkołach. Po drugie, gdyby uczelnie wyższe zaczęły w większym
stopniu doceniać, dawać punkty za działalność społeczną młodzieży, to na pewno szybko
zwiększyłaby ona swoją popularność.
Senator Mieczysław Augustyn, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zgodził się z ministrem Tadeuszem Sławeckim
i zaproponował zorganizowanie kolejnego spotkania na ten temat z udziałem przedstawicieli
ministra nauki i szkolnictwa wyższego, na którym odbyłaby się rozmowa o opracowaniu
wspólnych rekomendacji i rozwiązań.
Dyrektor Krzysztof Więckiewicz poddał pod rozwagę kwestie edukacji nauczycieli
w zakresie uczenia o wolontariacie i społeczeństwie obywatelskim, nawiązując do nowej
perspektywy finansowej i funduszy unijnych, gdzie być może byłoby miejsce na
finansowanie takich szkoleń.
Członkowie Prezydium Parlamentarnego Zespołu zgodzili się, iż do tematu należy
wrócić w przyszłym roku i wpisać go do harmonogramu prac Parlamentarnego Zespołu na
2015 rok.
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INFORMACJA O PRZEBIEGU POSIEDZENIA
PODKOMISJI STAŁEJ DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
W DNIU 9 PAŹDZIENIKA 2014 r.
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W dniu 9 października 2014 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji Stałej ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W trakcie posiedzenia odbyła się dyskusja na
temat podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przewodniczący Podkomisji – Poseł Tadeusz Tomaszewski powiedział, że prace zostały tak
zaplanowane by posiedzenia odbywały się w odstępie dwutygodniowym, tak by prace
zakończyć do końca grudnia. Zachęcił do przedstawiania uwag do projektu, propozycji,
inicjatyw. Najpierw przedmiotem prac byłyby zagadnienia, które nie budzą kontrowersji i nie
są sporne.
Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja projektu wypracowanego przez Radę
Działalności Pożytku Publicznego, którą przeprowadził Wicedyrektor Departamentu Pożytku
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Piotr Kontkiewicz. Projekt ten został
opracowany przez Radę we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej. Jak podkreślił Dyrektor Kontkiewicz – zaproponowane
rozwiązania oparto na uwagach i propozycjach zgłoszonych w ostatnich latach przez
przedstawicieli III sektora oraz samorządu terytorialnego. W dalszej kolejności Dyrektor
Kontkiewicz zwrócił uwagę na najważniejsze elementy przedłożonego projektu. Wskazał m.
in. na potrzebę przeprowadzenia zmiany działania mechanizmu 1% poprzez wprowadzenie
zakazu przekazywania środków z 1% przez organizacje OPP innym organizacjom pożytku
publicznego, które nie zostały uwzględnione w wykazie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
oraz wprowadzenie limitu środków przeznaczonych na kampanię reklamową 1%. Autorzy
projektu proponują również wprowadzenie wyodrębnienia środków z 1% w dokumentacji
księgowej OPP w stopniu umożliwiającym określenie przychodów i kosztów. Rozważane jest
również przyznanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego prawa
zwrócenia się z wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wstrzymanie
przekazania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
w stosunku do organizacji pożytku publicznego, wobec której zostało wszczęte postępowanie
rejestrowe w przedmiocie wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub
organizacji o której mowa w art. 22 ust. 3, z KRS. Ważną sprawą jest również zmiana relacji
samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe, organy władzy. W tym zakresie ma zostać
zwiększony zakres programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Istotną zmianą
jest również stworzenie konkretnej procedury zlecania zadań publicznych z wykorzystaniem
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formy tzw. regrantingu. Uwzględniono sygnały związane z podzlecaniem zadań publicznych.
Wprowadzenie konkursu na zlecanie zadań publicznych przed uchwaleniem budżetów
jednostek samorządów terytorialnych. Zauważono też potrzebę umożliwienia stosowania
uproszczonego wzoru oferty i sprawozdania do zadań realizowanych w trybie tzw. małych
dotacji. Proponowane zmiany obejmują również instytucję inicjatywy lokalnej. Zmiany idą
w kierunku rozszerzenia zakresu jej zastosowania poprzez objęcie nią budowy, rozbudowy
lub remontu budynków oraz obiektów architektonicznych niekoniecznie stanowiących
własność jednostki samorządu terytorialnego. Rozważana jest również kwestia wprowadzenia
dla organizacji, których rok obrotowy nie jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym
wprowadzenie

terminu

dziennego

na

zamieszczenie sprawozdania merytorycznego

i finansowego. Byłby to 30 listopada. Proponuje się również poszerzenie katalogu naruszeń
określonego w art. 33a ust. 2 ustawy m.in. o przesłankę prowadzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą bez uzyskania wpisu do właściwego rejestru, niestosowania się do
obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu. Zmiany obejmują również Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Proponuje się zniesienie przepisu przewidującego możliwość powołania członka Rady na nie
dłużej niż dwie kolejne kadencje. Zmiana ta podyktowana jest charakterem organu jakim jest
Rada Działalności Pożytku Publicznego. Podjęto również starania mające na celu
doprecyzowanie pojęcia organizacji pozarządowej, wyłączono z jej zakresu przedmiotowego
przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, banki i spółki prawa handlowego będące państwowymi
lub samorządowymi osobami prawnymi utworzonymi na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonania zadania publicznego.
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WYBRANE KONFERENCJE I SEMINARIA DOTYCZĄCE KONDYCJI
I PERSPEKTYW ROZWOJU TRZECIEGO SEKTORA W POLSCE.
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Konferencja „Rola darczyńców w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”
17 października 2014 r.

W dniu 17 października z okazji swojego 10-lecia Forum Darczyńców w Polsce
zorganizowało konferencję „Rola darczyńców w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”.
Uczestników konferencji powitała Ewa Krupa – Przewodnicząca Zarządu Forum Darczyńców
w Polsce. W swej mowie powitalnej przypomniała początki działania Forum, które jak
powiedziała powstało by promować filantropię oraz kształtować mądre prawo i od samego
początku było płaszczyzną dialogu dla organizacji pozarządowych oraz zaprezentowała
organizacje, które są jego członkami. W tym kontekście podkreśliła, że Forum nie byłoby
organizacją tak prężnie działającą gdyby nie jej członkowie.
W dalszej części członkowie zarządu Forum – Ewa Krupa, Agnieszka Sawczuk oraz Piotr
Stefański przedstawili osiągnięcia z 10-letniej działalności Forum. Na szczególną uwagę
zasługują działania Forum na rzecz nieopodatkowania kapitałów żelaznych i wszystkich
dochodów organizacji pozarządowych oraz utrzymanie darowizn w PIT i CIT. Kolejnym
z osiągnięć było doprowadzenie do liberalizacji przepisów o zbiórkach publicznych oraz
niewliczania stypendiów przyznawanych przez NGO do dochodu studentów. Dzięki
badaniom i raportowaniu, które przeprowadzało Forum systematycznie zwiększa się wiedza
o

organizacjach

i

filantropii.

Forum

prowadzi

również

systematyczną

edukację

przedstawicieli III sektora poprzez debaty, seminaria i spotkania.
Spotkanie to było również okazją do rozmowy na temat wyzwań jakie przyszłość stawia
przed Forum. W dalszym ciągu niezbędna jest działalność Forum na rzecz prostszego
i stabilniejszego prawa a co się z tym wiąże wzmocnienie wpływu organizacji pozarządowych
na stanowienie prawa. Jako kolejne z wyzwań wskazano wzmożenie działań na rzecz rozwoju
filantropii zinstytucjonalizowanej i indywidualnej. Istotnym założeniem jest również wspólne
wypracowanie standardów grantodawczych i uproszczenia procedur grantodawczych przez
administrację publiczną.
Dalsza część Konferencji podzielona została na dwie debaty pt: „Czy i jak darczyńcy
wpływają na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski”, oraz „Nowe wyzwania społeczne
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w Europie – w poszukiwaniu wizji organizacji darczyńców”.
W trakcie pierwszej debaty prowadzonej przez redaktor Dominikę Wielowieyską Prof. Dr
hab. Ireneusz Krzemiński – kierownik Pracowni Teorii Zmiany Społecznej Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. hab. Andrzej Rychard – Dyrektor Instytutu
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Tomasz Schimanek – ekspert ds.
organizacji Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce zastanawiali się nad tym, czy zabrakło
solidarności i dobroczynności po 1989 r., jakie należy podjąć działania by zachęcić Polaków
do działania się z innymi. Przeanalizowali również problem działalności firm w perspektywie
ich angażowania się w akcje charytatywne.
W drugiej debacie udział wzięli Natalia Kaminarskaya – Dyrektor Rosyjskiego Forum
Darczyńców, dr Joachim Rogall – Wiceprezes Niemieckiego Związku Fundacji, Członek
Zarządu Fundacji im. Roberta Boscha, Gerry Salole – Dyrektor Europejskiego Centrum
Fundacji. Debatę moderowała Ewa Kulik Bielińska – Dyrektor Fundacji im. Stefana
Batorego, Prezes Europejskiego Centrum Fundacji. Podejmując temat wcześniejszej dyskusji
zaproszeni goście dokonali analizy stanu filantropii w krajach, które reprezentowali. Podjęli
się również zdefiniowania kim są darczyńcy w ich ojczyznach, i jakie cele są im najbliższe.
Była to również okazja do dyskusji o najnowszych tendencjach w działalności dobroczynnej.
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PROGRAM POSIEDZENIA PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W DNIU 16 GRUDNIA 2014 r.
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Program posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
Miejsce: Kancelaria Senatu, sala 182
Data: 16.12.2014 r. (wtorek), godz. 18.00

TEMATY:
1. Dyskusja nad propozycjami rozwiązań budżetowych na 2015 rok związanych
z działalnością organizacji pozarządowych.
2. Informacja Kancelarii Prezydenta RP na temat stanu prac nad ustawą - Prawo
o stowarzyszeniach.
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