DOB.PA.4816.9.2018.AK

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazaną Interpelacją nr 23773 Pań i Panów Posłów na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej: Moniki Wielichowskiej, Tomasza Siemoniaka, Kingi Gajewskiej, Arkadiusza
Myrchy, Aldony Młyńczak oraz Agnieszki Pomaskiej, zawierającą pytania dotyczące
programów współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi oraz problematyki
funkcjonowania Zespołu do spraw programów współpracy organów administracji rządowej
z organizacjami pozarządowymi, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia:
Ww. Zespół został utworzony na mocy zarządzenia nr 95 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 lipca 2016 r. (M.P. poz. 719), natomiast jego zniesienie nastąpiło na podstawie
zarządzenia nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. (M.P. poz. 761)
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw Programów Współpracy Organów Administracji
Rządowej z Organizacjami Pozarządowymi
Zespół odbył jedno posiedzenie plenarne – w dniu 21 lutego 2017 roku.
W posiedzeniu tym udział wzięli:
1.

Adam Lipiński – Sekretarz Stanu w KPRM Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa

Obywatelskiego, Przewodniczący Zespołu,
2.

Maciej Dydo – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

3.

Artur Witkowski – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

4.

Janusz Cieszyński – Ministerstwo Rozwoju,

5.

prof. dr. hab. Aleksander Bobko – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
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6.

Anna Kubik – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,

7.

Jan Widera – Ministerstwo Sportu i Turystyki,

8.

Piotr Witkowski – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

9.

Jerzy Materna – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

10. Ewa Markowska-Bzducha – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
11. Krystyna Sikorska – Ministerstwo Obrony Narodowej,
12. Józefa Szczurek-Żelazko – Ministerstwo Zdrowia,
13. Jakub Bydłoń – Ministerstwo Zdrowia,
14. Andżelika Wardęga – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
15. Karol Okoński – Ministerstwo Cyfryzacji,
16. Rafał Czerniak – Ministerstwo Finansów,
17. Blanka Brzozowska – Ministerstwo Finansów,
18. Sławomir Mazurek – Ministerstwo Środowiska,
19. Andrzej Piotrowski – Ministerstwo Energii,
20. Karolina Zelent-Śmigrodzka – Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
21. Joanna Stępińska – Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
22. Beata Kosiec – Ministerstwo Edukacji Narodowej,
23. Aneta Jakubiak Mirończuk – Ministerstwo Sprawiedliwości,
oraz: pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w tym Zespołu Pełnomocnika Rządu do
spraw Społeczeństwa Obywatelskiego.
Podczas posiedzenia Zespół określił szczegółowy tryb swojej pracy przez przyjęcie
i zatwierdzenie Regulaminu, następnie uczestnicy obrad przystąpili do omówienia realizacji
zadań Zespołu w następujących, wynikających z zarządzenia PRM kwestiach:
Poprawa jakości współpracy ministrów i wojewodów w zakresie opracowywania
rocznych lub wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, o których
mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – przeanalizowano stan przygotowania i wdrażania Programów Współpracy
Administracji Rządowej z Organizacjami Pozarządowymi w poszczególnych ministerstwach.
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego – Pan Wojciech Kaczmarczyk –
przedstawił informacje dotyczące ministerstw, które utworzyły i przyjęły programy
współpracy na rok 2016 i 2017, omówił kwestie zachowania wymaganego trybu konsultacji
przy ich tworzeniu oraz problematykę na ile programy te uwzględniały wymagane ustawowo
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treści formalne. Na posiedzeniu dyskutowano również nad sygnalizowanymi przez
organizacje obywatelskie przypadkami naruszania zasad współpracy.
Upowszechnianie dobrych praktyk, merytoryczne wsparcie i monitorowanie
właściwego i terminowego wywiązywania się z obowiązku tworzenia programów współpracy
i odpowiedniej sprawozdawczości z ich realizacji – podczas posiedzenia zaprezentowano
dobre praktyki stosowane w poszczególnych resortach w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podkreślono wagę respektowania zasad współpracy jakie zostały
zapisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. zasady
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności. Za ważne zadanie w budowaniu relacji ze środowiskiem organizacji
pozarządowych uznano właściwe przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji
programów współpracy, dla zapoznania społeczeństwa z wysiłkami i działaniami
administracji rządowej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Współdziałanie z Pełnomocnikiem Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego przy
realizacji zadań z zakresu koordynowania i monitorowania współpracy organów
administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych i innych instytucji
obywatelskich – nawiązując do istniejących przy poszczególnych resortach różnego rodzaju
ciał doradczych, zespołów eksperckich i

innych form współpracy angażujących

przedstawicieli organizacji pozarządowych, zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania
jak najszerszego i reprezentatywnego grona organizacji pozarządowych we wszelkich
podejmowanych

działaniach

oraz

nieustannego

aktualizowania

i

weryfikowania

wewnętrznych baz z danymi interesariuszy, by w równy i partnerski sposób traktować
wszystkie zainteresowane podmioty.
Informuję ponadto, że liczba ministerstw, które opracowały, skonsultowały i przyjęły
Programy Współpracy Administracji Rządowej z Organizacjami Pozarządowymi, w roku
2016 wyniosła 6, a w 2017 r. – 8.
Wyjaśniam również, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym (jak również
w projektach aktów prawnych) brak jest regulacji, które przenosiłyby zadania Zespołu na
Narodowy Instytut Wolności, stąd też NIW-CRSO nie będzie uprawniony do prowadzenia
kontroli przyjmowania i wdrażania Programów Współpracy Administracji Rządowej
z Organizacjami Pozarządowymi w poszczególnych ministerstwach.
Wyjaśniam również, że w związku z powołaniem Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego dalsze funkcjonowanie Zespołu było bezcelowe, gdyż jego zadania zgodnie
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z przepisami znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zostały przypisane Komitetowi do spraw Pożytku Publicznego, który jest organem
administracji rządowej właściwym w sprawach pożytku publicznego i wolontariatu, w tym
programowania, koordynowania i organizowania współpracy organów administracji
publicznej i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Zatem w aktualnym
stanie prawnym, to Komitet odpowiada za koordynowanie i monitorowanie współpracy
organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych oraz z innymi
zorganizowanymi formami społeczeństwa obywatelskiego.

Z poważaniem
Adam Lipiński
/podpisano elektronicznie/
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