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Wprowadzenie
Rada Działalności Pożytku Publicznego, jedyne formalne ciało instytucjona-
lizujące zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem 
publicznym a sektorem obywatelskim na szczeblu krajowym w Polsce, ob-
chodzi 10-lecie istnienia. Rada, która w założeniach pomysłodawców, twór-
ców, zwolenników, promotorów i politycznych sojuszników, którzy dopro-
wadzili do jej powołania w 2003 roku, miała stanowić dopełnienie polskiego 
systemu politycznego jako instytucja wzmacniająca konstytucyjną zasadę 
dialogu. Miała sytuować się obok Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Trójstronnej 
Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych jako ważny element kształtowania 
kultury dialogu międzysektorowego oraz zachęcać do profesjonalizacji re-
prezentacji sektora pozarządowego jako uznanego partnera w kształtowaniu 
polityk publicznych. Należy przy tym pamiętać, że dialog instytucjonalny 
w Polsce – mimo blisko dziesięcioletnich doświadczeń związanych z człon-
kostwem w strukturach Unii Europejskiej – nadal rozumiany jest stosunko-
wo wąsko: praktyka odwołuje jego definicję do zapisów Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z 1997 roku, w Preambule której znajduje się zapis: 
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny (...) my, Naród Polski − wszyscy oby-
watele Rzeczypospolitej (...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 
jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i spra-
wiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz zasadzie pomocni-
czości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Art. 12 Konstytucji 
określa podstawowy zakres podmiotowy partnerów społecznych, wśród któ-
rych wymienia: związki zawodowe, organizacje społeczno – zawodowe rol-
ników, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia oraz 
fundacje. W artykule 20 Konstytucji doprecyzowano, iż społeczna gospodar-
ka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej 
oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę 
ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe zapisy – które mia-
ły racjonalne uzasadnienie w momencie, kiedy powstawały, i kiedy niezwy-
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kle słabe było zinstytucjonalizowane społeczeństwo obywatelskie w Polsce 
– stały się podstawą opracowania i przyjęcia Ustawy o Trójstronnej Komisji 
do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu 
Społecznego, na mocy której dialog społeczny w Polsce odwołuje się do pa-
radygmatu zasadniczego kontaktowania się z trzema grupami podmiotów: 
administracją rządową, organizacjami pracodawców i związkami zawodo-
wymi. Instytucjami dialogu społecznego stały się „instytucje współdziałania 
administracji publicznej i szeroko rozumianego sektora organizacji społecznych”, 
do których zaliczono: „związki zawodowe, organizacje pracodawców, społecz-
no-zawodowe organizacje rolników, stowarzyszenia jednostek samorządu tery-
torialnego i inne, fundacje, kościoły, związki i tzw. organizacje wyznaniowe, 
samorządy zawodowe i gospodarcze, a także środowisko naukowe i eksperckie” 
(Misztal 2008, 116). Powyższy paradygmat dialogu (utożsamianego holi-
stycznie jako zinstytucjonalizowany dialog międzysektorowy) obowiązuje 
również dzisiaj, kilkanaście lat po wprowadzeniu wskazanych rozwiązań in-
stytucjonalno-prawnych. Paradygmat ten nie uwzględnia zmian społeczno-
-politycznych i gospodarczych, które nastąpiły w tym zakresie. W interakcji 
w ramach dialogu społecznego nadal nie uczestniczą inne podmioty, które 
stanowią grupy przedstawicielskie nowo powstających grup obywateli, jak 
np. organizacje pozarządowe. Mimo uznania, że „dialog obywatelski jest dla 
demokracji uczestniczącej tym, czym dialog społeczny dla gospodarki rynkowej 
– instrumentem kształtowania określonego ładu społecznego oraz sposobem ko-
munikowania i negocjowania interesów różnych grup społecznych” (Stokowska 
2007, 191), analizując instytucjonalną praxis nadal stwierdzić należy istnieją-
cą dysproporcję: w miarę rozwinięte i funkcjonujące instytucje dialogu spo-
łecznego i słabe, prawie niewidoczne w sferze publicznej instytucje dialogu 
obywatelskiego. Słabość dialogu obywatelskiego w Polsce odczuwalna jest 
zarówno na poziomie krajowym (por. Zybała 2007), jak i regionalnym i lo-
kalnym. Kluczowym problemem, z którym borykają się te mechanizmy włą-
czenia obywateli w procesy decyzyjne, jest ich instrumentalizacja. Z reguły 
służą one wyłącznie legitymizacji arbitralnie podejmowanych przez władze 
i administrację publiczną decyzji, pomimo przeprowadzanych procedur dia-
logowych. Praktyka nieaktualnych i nie oddających rzeczywistości społecz-
nej rozwiązań w zakresie dialogu nie zmieniła się zasadniczo pod wpływem 
wejścia w życie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz powołaniu nowej instytucji dialogu, jakim 
stała się Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jednak fakt jej powołania 
– nawet w kształcie nie oddającym w pełni nadziei sektora pozarządowego 
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oraz potrzeb i starań pomysłodawców ze strony rządowej – stanowi przełom 
w postrzeganiu sfery publicznej w zakresie kształtowania standardów demo-
kratycznych w Polsce: oto poza sferą publiczną i prywatną pojawiła się próba 
uznania sektora obywatelskiego jako partnera w budowanym partnerstwie 
publiczno-społecznym. 

Warto zatem podsumować doświadczenia wynikające z dekady doświad-
czeń w budowaniu dialogu obywatelskiego poprzez Radę Działalności Po-
żytku Publicznego. W ten sposób refleksja, na temat tego, co udało się wy-
pracować w ramach wąsko postrzeganej instytucji, umiejscowiona zostanie 
w szerszej przestrzeni związanej z aktualnym stanem kształtowania polityk 
publicznych w Polsce. 

Opis związany z działalnością Rady można również potraktować szerzej 
– wpisać ją w rozpoczynającą się dopiero w naszym kraju debatę publiczną, 
w tym naukową, dotyczącą nowych koncepcji zarządzania sferą publiczną. 
Ze względu na narastającą potrzebę doskonalenia procesu kształtowania 
i zarządzania politykami publicznymi, w tym formułowania ich założeń, ce-
lów, planów strategicznych i realizacyjnych oraz ewaluacji i weryfikacji osią-
ganych wyników, uznano, że warto wykorzystać publikację poświęconą Ra-
dzie, aby wzmocnić aspekt upowszechnienia problematyki governance jako 
pożądanego paradygmatu zarządzania publicznego. Zatem refleksji związa-
nej z podsumowaniem prac Rady Działalności Pożytku Publicznego będzie 
można przypisać zarówno wąską – poświęconej samej Radzie – orientację 
opisowo-wyjaśniającą, jak i rekomendacyjną (normatywną, preskryptywną) 
– poświęconą aspektowi zarządzaniu publicznemu w Polsce. Książka adre-
sowana jest do decydentów, ekspertów zajmujących się politykami publicz-
nymi, polityków, byłych, obecnych i przyszłych członków Rady, jak również 
członków innych ciał dialogowych w Polsce, w tym nowo powstających re-
gionalnych i lokalnych rad działalności pożytku publicznego. Ma stanowić 
zachętę do zastanowienia się, co już udało się osiągnąć w procesie budowania 
dialogu obywatelskiego w Polsce oraz wzmacniania demokratycznej kultury 
politycznej, jak również inspirować do poszukiwań pomysłów i rozwiązań, 
w jaki sposób można ją kształtować w przyszłości.





Rozdział 1

11

Dialog obywatelski w Polsce – dlaczego warto, 
dlaczego należy? Zarys problematyki

Okres przedakcesyjny oraz akcesja Polski do Unii Europejskiej zwiększyły 
świadomość w zakresie rozszerzenia definicji dialogu o tzw. dialog obywatel-
ski, tzn. prowadzony zarówno z przedstawicielami zinstytucjonalizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego, jak i grupami deliberatywnymi. Po raz pierw-
szy na szerszą skalę w polskiej literaturze naukowej tego okresu pojawiły się 
zapisy wskazujące na konieczność wprowadzenia nowego modelu budowania 
i utrzymywania relacji różnych sektorów (por. m.in. Rymsza, Frączak, Skrzy-
piec 2007). Wskazuje się w nich m.in. na instytucje formalne i nieformalne 
jako stymulatory dialogu społecznego oraz zakłada, że w nowej rzeczywistości 
nowego rodzaju formy kooperacji muszą łączyć zróżnicowanych aktorów, któ-
rzy postępują według bardzo zróżnicowanych logik działania. Oznacza to, że 
nowe formy instytucjonalne łączą w zbiorowym działaniu aktorów (politycy, 
urzędnicy) z aktorami zorientowanymi funkcjonalnie (przedsiębiorstwa) oraz 
ideowo (obywatele); muszą połączyć aktorów kompetentnych z aktorami ko-
operacyjnymi; muszą zintegrować przyzwyczajonych do sterowania hierar-
chicznego aktorów z tymi, którzy podporządkowują się działaniom solidarnym 
i ideowym. Mimo iż w debacie naukowej i publicznej zauważano coraz częściej 
konieczność rozszerzania dialogu zinstytucjonalizowanego, nie wypracowano 
jednolitej i jednoznacznej definicji dialogu obywatelskiego. Mimo różnych po-
dejść, wspólne było przekonanie, że nie jest on ani równoległy ani uzupełniający 
względem dialogu społecznego. Dialog obywatelski rozumiany był raczej przez 
pryzmat ogólny i odnosił do polityki publicznej jako całości, natomiast dialog 
społeczny postrzegano jako obejmujący specyficzne zagadnienia makroekono-
miczne i zorganizowany wokół jasnych celów oraz przy udziale określonych 
stron władz publicznych, pracodawców i pracowników (tamże). Dialog obywa-
telski jest bardziej zróżnicowany niż dialog społeczny, ale także mniej zorgani-
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zowany. Jego relacje pomiędzy władzami publicznymi i społeczeństwem oby-
watelskim mogą być poprowadzone poprzez wiele kanałów, z inicjatywy każdej 
ze stron, przy pomocy takich środków jak spotkania indywidualne, posiedzenia, 
konferencje, procedury pisemnych konsultacji itp. Dialog obywatelski jest for-
malną dyskusją w kwestii, w której dwie lub więcej stron wyrażają przeciwstaw-
ne poglądy, a następnie szukają porozumienia, które może usatysfakcjonować 
każdą z nich. Dialog obywatelski może zatem zostać opisany jako:

•	 raczej wzajemne relacje pomiędzy instytucjami publicznymi i orga-
nizacjami społeczeństwa obywatelskiego niż jednostronna wymiana;

•	 wszechstronne formy działania społeczeństwa obywatelskiego po-
czynając od prostego rozpowszechniania informacji, poprzez procesy 
konsultacji, aż do aktywnego zaangażowania w podejmowanie decyzji;

•	 zróżnicowane działania odbywające sie na każdym etapie procesów 
decyzyjnych: ustanawianie struktur, definiowanie celów politycznych, 
wdrażanie, monitorowanie, ocenianie i kontynuacja działań.

Powyższe rozumienie dialogu obywatelskiego, będące pokłosiem ogólno-
europejskiej debaty, stopniowo zakorzenia się w polskiej rzeczywistości jako 
instytucja zdefiniowana w prawie wspólnotowym. W Traktacie Lizbońskim 
(artykuł 11) dialog obywatelski został przyjęty jako pierwsza zasada rządzenia. 
Zgodnie z tym artykułem, demokracja bezpośrednia, oparta na zaangażowa-
niu wszystkich zainteresowanych stron, może zredukować tak zwany deficyt 
demokracji w Unii Europejskiej. Artykuł 11 daje podstawę prawną dla dia-
logu obywatelskiego – różnicując go od dialogu społecznego – i ustanawia 
odpowiedzialność wszystkich instytucji UE. Podtrzymywanie tego logicznego 
i aktywnego zaangażowania wszystkich obywateli oraz ich organizacji powin-
no stać się zasadą dobrego rządzenia oraz w rezultacie – dopełnieniem de-
mokracji bezpośredniej. W ten sposób dialog obywatelski stanie się głównym 
narzędziem w procesie tworzenia polityk społecznych i podejmowania decy-
zji w kontekście UE. Od instytucji UE wymaga się prowadzenia „otwartego, 
przejrzystego i regularnego dialogu ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi oraz 
społeczeństwem obywatelskim”. Zgodnie z artykułem 11, instytucje UE wspólnie 
odpowiadają za zapewnienie społeczeństwu obywatelskiemu, które ucieleśnia 
aspiracje i interesy obywateli Unii, aktywnego udziału w formułowaniu poli-
tyki społecznej i procesów w niej zachodzących. Takie wyzwanie stoi również 
przed Polską, w której w dalszym ciągu niezwykle silne są tradycje demokracji 
przedstawicielskiej. Podczas gdy większość zachodnio-europejskich państw 
członkowskich Unii Europejskiej już w latach osiemdziesiątych XX wieku 
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rozpoczęły transformację w kierunku demokracji partycypacyjnej, odwołują-
cej się do kultury otwarcia na obywateli, współpracy, partnerstwa i dialogu, 
przyzwyczajenia oraz skojarzone z nimi rozwiązania formalno-prawne raczej 
wykluczają obywateli z procesów współdecydowania niż do niego zachęcają. 
Brak zinstytucjonalizowanej kultury współpracy międzysektorowej na taką 
skalę, jak dzieje się to w Europie Zachodniej, może stanowić istotną barierę 
w  nadrabianiu zaległości rozwojowych Polski w stosunku do innych, lepiej 
rozwiniętych państw. Może również skutecznie ograniczyć proces wdrażania 
innowacji w zarządzaniu publicznym, jak i samych innowacji w demokracji. 
Do innowacji tych zaliczyć należy problematykę stosowania nowych form 
sterowania i zarządzania rozwojem w obliczu wyzwań globalnej konkuren-
cyjności. Powyższa problematyka stanowi istotne zagadnienie dla przyszłości 
Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście poszukiwań efektywnych rozwią-
zań dla praktyki polityczno-instytucjonalnej. W tym kontekście przedmiot 
dużego zainteresowania wielu międzynarodowych i ponadregionalnych orga-
nizacji stanowi koncepcja governance, która w Polsce jest stosunkowo mało 
znana (por. Bosiacki, Izdebski, Nelicki, Zachariasz 2011). Governance (j. pol. 
zarządzanie wielopoziomowe lub zintegrowane ale również „dobre rządzenie”) 
jest jedną z popularniejszych współczesnych koncepcji zarządzania sferą pub-
liczną, polegającą na włączaniu aktorów, działających w różnych obszarach i na 
zróżnicowanych poziomach, do realizacji wspólnych zadań na styku z admini-
stracją publiczną (por. za: Wiktorska-Święcka 2012). Celem tych działań jest 
podniesienie jakości, zwiększenie efektywności i skuteczności, a także większa 
trafność i użyteczność wdrażanych rozwiązań w zakresie realizowanych poli-
tyk publicznych, a w konsekwencji lepsza jakość życia obywateli.

Pojęcie governance uwzględnia tendencje, które dokonują się wskutek 
przemian cywilizacyjnych, politycznych i gospodarczych, szczególnie pod 
wpływem procesów globalizacyjnych. Przemiany te są o tyle bardziej zło-
żone, iż przenikają poszczególne obszary w wymiarze horyzontalnym i wer-
tykalnym, rozgrywają się na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, narodowej 
i międzynarodowej. Pomiędzy sektorami społecznymi powstają współzależ-
ności, które również odnoszą się do obszarów pomiędzy gospodarką a śro-
dowiskiem naturalnym, między systemem edukacji a systemem ubezpieczeń 
społecznych, polityką gospodarczą a polityką kulturową. W przypadku za-
rządzania tymi współzależnościami, poza tradycyjnymi formami stanowienia 
prawa, podziału środków finansowych oraz wpływania poprzez rynek, coraz 
częściej decyzje zapadają w trybie negocjacji i konsensusu. We współczesnej 
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literaturze badawczej istnieje wiele definicji governance oraz wiele wskazań 
możliwego ich stosowania. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywać należy 
w szerokim zakresie obszaru znaczeniowego samego pojęcia. O governan-
ce mówi się w odniesieniu do państwa narodowego, jak i do polityki we-
wnętrznej. Stosuje się je w polityce lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej. 
Koncepcja ta znajduje zastosowanie w przypadku opisywania nowych form 
zarządzania w Unii Europejskiej, jednak również w debacie na temat rozwo-
ju administracji publicznej, w organizacjach oraz w relacjach pomiędzy nimi. 
Występuje także w politykach branżowych, jak np. w polityce gospodarczej, 
w polityce rynku pracy czy w polityce ochrony środowiska. Konkretne treści 
pojęcia zmieniają się w zależności od specyfiki obszaru zastosowania, więc 
jeśli chce się wyjść poza ogólne jego określenie, należy przy definiowaniu 
odnieść je do poszczególnych kontekstów. W zakresie przedmiotowym go-
vernance można zidentyfikować pewne elementy wspólne: 

•	 governance oznacza sterowanie i koordynację (czy też rządzenie) 
w celu zarządzania współzależnościami pomiędzy (z reguły zbioro-
wymi) aktorami;

•	 sterowanie i koordynacja opierają się na zinstytucjonalizowanych sy-
stemach regulacji, które powinny kierować działaniem aktorów, przy 
czym preferowane są z reguły kombinacje złożone z różnych syste-
mów (rynek, hierarchia, reguły większości, reguły negocjacji);

•	 governance obejmuje wzorce interakcji i modele działania zbiorowego, 
jakie wynikają z ram narzuconych przez instytucje (sieci powiązań, 
koalicje, relacje umowne, obustronne dopasowanie w konkurencji);

•	 procesy sterowania bądź koordynowania, jak również wzorce interak-
cji, które ma obejmować pojęcie governance, wykraczają z reguły poza 
granice organizacji, w szczególności granice państwa i społeczeństwa, 
które w praktyce politycznej stały się wyjątkowo płynne (polityka 
w  takim znaczeniu zazwyczaj ma miejsce w aspekcie współoddzia-
ływania aktorów państwowych i niepaństwowych, bądź aktorów we-
wnątrz i na zewnątrz organizacji) (Benz 2004, 18). 

Pomimo wielu definicji pojęcia można zauważyć, że w różnych konteks-
tach governance dotyczy podobnych zagadnień, np.:
•	 w jaki sposób pomiędzy aktorami kształtują się systemy regulacji, któ-

re są ze sobą powiązane instytucjonalnie;
•	 w jaki sposób systemy regulacji są respektowane bądź sankcjonowane;
•	 w jaki sposób aktorzy poprzez dobrowolne zrzeszenia kształtują stra-

tegie i są zdolne do działania zbiorowego;
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•	 w jaki sposób wyniki samosterowania są dopasowane do struktur po-
litycznych;

•	 w jaki sposób realizowane są wspólne ustalenia.

Pojęcie governance służy opisaniu struktur władzy, które w odróżnieniu od 
pojęcia government, określającego system rządów danego państwa, reguluje 
relacje pomiędzy państwami w zakresie polityki międzynarodowej, tj. formy 
interakcji i kooperacji pomiędzy rządami, administracjami i transnarodo-
wymi aktorami społecznymi. Government i governance są przeciwstawiane 
w literaturze jako dwa typy regulacji obszarów działań społecznych. Podczas 
gdy government oznacza autonomiczną działalność rządu i ujmuje państwo 
jako instytucję, która różni się od rynku i społeczeństwa, za pomocą gover-
nance określa się podobne do sieci struktury współoddziaływania aktorów 
państwowych i prywatnych. Pojęcie to odnosi się więc wyraźnie tylko do 
specyficznych form sterowania politycznego pomiędzy państwem a społe-
czeństwem, a więc do rzeczywistości państwa kooperatywnego (Mayntz 2002, 
21). Uwaga skupia się przy tym na funkcji sterowania i koordynacji tych 
struktur instytucjonalnych, w których mogą zostać połączone w elementy 
hierarchii, konkurencji (czy to w przypadku rynku, czy też konkurencji po-
między organizacjami w aspekcie jakości) oraz systemów proceduralnych. 
W takim podejściu uznaje się, że istotnymi cechami governance są:

•	 brak jednoznacznych, hierarchicznych relacji podporządkowania 
i nadrzędności oraz wyraźnych ograniczeń obszarów władzy; 

•	 sterowanie i kontrola za pomocą mieszanki złożonej z jednostronnego 
wykonywania władzy i kooperacji;

•	 komunikacja oparta na interakcji, dialogu i negocjacjach;
•	 dominacja procesów nad strukturami i systematyczne przemiany 

struktur (por. Rosenau 2000, 181–190).

Dyskusja wokół zarządzania wielopoziomowego w Polsce w pewien sposób 
stanowi znak czasu. Ma ona miejsce tam, gdzie konwencjonalne formy stero-
wania są postrzegane jako niewydolne i nieadekwatne w stosunku do wymagań 
współczesności. Jest reakcją na procesy przemian i rosnącą złożoność proble-
mów nowoczesnych społeczeństw, które związane są m.in. z rosnącą współ-
zależnością poszczególnych sektorów oraz problemami zarządzania wynika-
jącymi ze zmniejszonej zdolnością dużych, hierarchicznie zorganizowanych 
instytucji sektora publicznego i prywatnego. Na obecnym etapie koncepcja 
governance jest stosunkowo słabo zinstytucjonalizowana. W ujęciu strategicz-
nym warto dlatego przywołać dokument Polska 2030. Wyzwania rozwojowe 
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(por. Boni 2009), który ma w pewnym sensie ideowo-normatywny charakter 
określający strategiczną perspektywę rozwoju kraju. Zasada governance została 
tu zdefiniowana wprost przede wszystkim w priorytecie 9: Sprawne państwo. 
Orientacja strategiczna w rządzeniu polegać ma na:

•	 modernizacji sektora publicznego (usługi w ramach: edukacji, zdro-
wia, administracji, sprawiedliwości, bezpieczeństwa państwa);

•	 deregulacji (zdrowa, wolnościowa filozofia prawa): przedsiębiorczość 
i kreatywność;

•	 demokracji, partycypacji, reprezentacji interesów, dialogowi i koope-
racji oraz wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego.

Perspektywa governance została również uwzględniona jako zasada ho-
ryzontalna w pozostałych dziewięciu priorytetach. Stanowi ona w założeniu 
również perspektywę przewodnią w opracowywanych strategiach sektoro-
wych, zainspirowanych dokumentem Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, np. 
Strategia Kapitału Ludzkiego, Strategia Kapitału Społecznego. Takie podejście 
zostało też szeroko opisano w Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 (SRK 
2006), gdzie obecną kondycję administracji publicznej w Polsce uznano za 
ograniczenie, utrudniające rozwój kraju. Zwrócono uwagę, iż konieczna jest 
znacząca poprawa zdolności administracyjnych poprzez wprowadzenie nowo-
czesnych technik zarządzania, systemów informatycznych oraz usprawnienie 
zarządzania finansami publicznymi. Zasada governance została wpisana jako 
instytucjonalna podstawa wdrażania strategicznych programów rozwoju Pol-
ski (np. Strategia Rozwoju Kraju 2020, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalne-
go, Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 
i szereg innych opracowań, również o charakterze operacyjnym). Normatywne 
założenia opisane w przytoczonych dokumentach wydają się nie mieć jednak 
istotnego wpływu na aktualną praktykę instytucjonalną w Polsce. Jeśli prze-
śledzić praxis demokracji partycypacyjnej, można postawić tezę, że rozdźwięk 
pomiędzy koncepcją governance a  rzeczywistością instytucjonalną w Polsce 
pozostaje nadal stosunkowo duży. Z tej perspektywy warto zastanowić się, 
na ile Rada Działalności Pożytku Publicznego spełnia standard governance. 
Istotne przy tym będzie stwierdzenie, na ile Rada jest oraz na ile może stać się 
efektywnym narzędziem dialogu obywatelskiego, a także na ile możliwe jest 
w przyszłości wykorzystanie forum Rady jako formuły wspomagającej proces 
modernizacji przestrzeni publicznej w naszym kraju.
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Władysław Kosiniak-Kamysz, od listopada 2011 roku 
Minister Pracy i  Polityki Społecznej, od stycznia 2012 
roku Przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społecz-
no-Gospodarczych.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jako ciało doradcze opracowu-
je i  przedkłada mi opinie dotyczące działalności sektora pozarządowego. 
Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących tego, na ile rola Rady powinna 
być bardziej opiniotwórcza (tj. kreująca rozwiązania), a na ile opinio-
dawcza (tj. wyrażająca opinię w danej sprawie). Warunkiem jest wymóg 
wypełniania obowiązku legislacyjnego. Istotne z mojej perspektywy jest to, 
aby Rada podejmowała tematy interesujące wszystkie strony uczestniczące 
w dialogu, tj. przedstawicieli rządu, samorządu i organizacji pozarządo-
wych. Pamiętam dobrze moją pierwszą dyskusję podczas spotkania na fo-
rum Rady i bardzo dobre efekty związane z rozpatrywaniem problematy-
ki dotyczącej hospicjów. Wnioski wypracowane na posiedzeniu Rady miały 
przełożenie na ustawę o działalności leczniczej. Ważne w funkcjonowaniu 
Rady jest też doświadczenie i sprawność w dyskusji nad rozwiązaniami 
oraz aktywność poszczególnych osób, które ją tworzą. Chcąc wykorzystać 
ustawową funkcję Rady, w najbliższym czasie zapytam ją o opinię w spra-
wie funkcjonowania mechanizmu 1%. 

Czy Rada jest efektywnym narzędziem dialogu obywatelskiego?
Tak, uważam, że Rada jest efektywnym podmiotem dialogu, chociaż do-
strzegam w niej jeszcze nie wykorzystany przez nas potencjał. Na podsta-
wie doświadczeń własnych oraz innych przedstawicieli administracji rzą-
dowej uczestniczących w budowaniu dialogu obywatelskiego, m. in. Pana 
Ministra Jarosława Dudy, współprzewodniczącego Rady, mam głębokie 
przekonanie, że nie ma lepszej platformy dialogu rządu, samorządu i sek-
tora pozarządowego niż Rada Działalności Pożytku Publicznego. Te trzy 
sektory – wszystkie trzy niezwykle ważne w życiu publicznym – właś-
nie na forum Rady mogą się spotkać, wymieniać poglądy i wypracowywać 
nowe rozwiązania. 
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Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej, Współprzewodniczący Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego II (po wyborach parlamen-
tarnych w 2009), III, IV kadencji

W jaki sposób wykorzystuje Pan Radę w procesie decyzyjnym?
Rada Działalności Pożytku Publicznego powinna stanowić dobrą praktykę 
współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego, być przykła-
dem, który powinien stanowić inspirację do tworzenia Rad Wojewódzkich, 
Powiatowych i Gminnych. Mam nadzieję, że udało nam się wypracować 
mechanizmy współpracy, satysfakcjonujące dla obu stron dialogu. Konsultacje 
obejmować powinny wszelkie dokumenty już w momencie ich powstawania, 
powinny być tworzone z inspiracji praktyków, co zresztą często ma miejsce. 
Dowodem na to są liczne przykłady włączania RDPP w proces tworzenia 
polityk publicznych w zakresie szeroko rozumianego społeczeństwa obywa-
telskiego na poziomie centralnym. 
Wiele kwestii jest konsultowanych z Radą na bieżąco. Aktualnie pracują 
dwa zespoły problemowe stworzone ad hoc – Doraźny Zespół ds. polityki 
na rzecz młodzieży oraz Doraźny Zespół ds. prac nad Programem FIO na 
lata 2014–2020. Rada była także współorganizatorem konsultacji Progra-
mu FIO 2014–2020. Zespół ds. dialogu i współpracy brał udział w pra-
cach nad programem współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
z organizacjami pozarządowymi. Zespół ds. programów i funduszy pracuje 
nad wypracowaniem i zebraniem od Rad, działających na poziomie samo-
rządowym, rekomendacji dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie 
nowej perspektywy programowania EFS 2014–2020. Zespół ds. prawnych 
i monitoringu spotkał się z przedstawicielami organizacji w celu wypraco-
wania formularzy sprawozdań finansowych, wykorzystywanych przez Sy-
stem sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku pub-
licznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Głos doradczy Rady w ww. zakresie jest trudny do przecenienia. Myślę 
jednak, że bezprecedensowym procesem, jeśli chodzi o wykorzystanie Rady 
w procesie decyzyjnym, były prace nad nowelizacją ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie. Członkowie Rady brali aktywny udział 
we wszystkich etapach prac legislacyjnych, a także na etapie przygotowy-
wania rozwiązań. Dyskusje, w wyniku których wprowadzane były zmiany 
trwały w zasadzie do zakończenia prac i uchwalenia nowelizacji ustawy.
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Rozdział 2
RDPP jako instytucja dialogu obywatelskiego 
w perspektywie historyczno-instytucjonalnej 

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem instytucjonalizującym 
współpracę pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym. 
Stanowi ona dopełnienie Instytucji realizujących zasadę dialogu społecz-
nego i sytuuje się obok Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorial-
nego, Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych. Jest organem opiniodawczo-doradczym mi-
nistra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego powołanym na podsta-
wie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie UoDPPiW (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. 
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego 
(Dz. U. Nr 147, poz. 1431). 

Rada składa się z 20 członków, w tym 5 przedstawicieli administracji rzą-
dowej, 5 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz 10 przed-
stawicieli organizacji pozarządowych. Członków Rady powołuje i odwołuje 
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Pracami Rady kie-
ruje dwóch współprzewodniczących, którymi są wybrani spośród członków 
Rady:

•	 przedstawiciel organów administracji rządowej i jednostek im podle-
głych lub przez nie nadzorowanych oraz jednostek samorządu tery-
torialnego;

•	 przedstawiciel organizacji pozarządowych, związków i porozumień 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 
ust.3 ustawy, wybrany przez członków Rady będących przedstawicie-
lami tych organizacji, związków, porozumień i podmiotów.
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Rada Działalności Pożytku Publicznego buduje fundament dla rozwo-
ju dialogu obywatelskiego. W tym kontekście dialog obywatelski rozumia-
ny jest jako „sposób komunikowania się między władzą państwową a różnymi 
partnerami społecznymi, przejawiający się we wzajemnym przekazywaniu sobie 
opinii, informacji czy ustaleń dotyczących celów, instrumentów i strategii wdra-
żania polityki publicznej”, w który zaangażowane są prawnie określone formy 
organizowania się społeczeństwa (np. organizacje pozarządowe, społeczne, 
stowarzyszenia, fundacje) na różnych płaszczyznach (społecznej, ekono-
micznej, świadomościowej, terytorialnej, zawodowej i innych) (por. Zasady 
dialogu społecznego 2002, 23). 

Do ustawowych zadań Rady należy w szczególności (art. 35.2  
UoDPPiW ): 
•	 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy;
•	 wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach 

rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządo-
wych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu;

•	 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między 
organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, 
lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z działal-
nością pożytku publicznego;

•	 zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontro-
lach i ich skutkach;

•	 wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań 
do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymie-
nione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji 
zadań publicznych;

•	 tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, mechanizmów informo-
wania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego 
oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów;

•	 wskazywanie kandydatów na członka Rady Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz Rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Fun-
duszu Zdrowia powoływanych na zasadach i w trybie określonych 
w przepisach świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Schemat 1).
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Rada Działalności Pożytku Publicznego jest nie tylko prostą, w sensie 
merytorycznym oraz organizacyjnym, konsekwencją treści zapisów ustawy 
o działalności pożytku publicznego, ale próbą instytucjonalizacji, w części 
zasadniczej, jaką stanowią relacje między władzą publiczną a organizacja-
mi pozarządowymi (stroną obywatelską), formuły dialogu obywatelskiego. 
Czynnikami konstytuującymi podmiotowość w zakresie dialogu obywatel-
skiego są przede wszystkim podstawy prawne regulujące status uczestników 
dialogu, które praktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, określają przedmiot 
dialogu, jego warunki oraz formy występowania. Poza przyznanymi jej kom-
petencjami formalno-prawnymi, w sensie normatywnym, Rada Działalności 
Pożytku Publicznego jako instytucja dialogu obywatelskiego uwzględnia za-
tem ideowe założenia wzmacniania kwestii związanych „z miejscem grup oby-
wateli w państwie i społeczeństwie”. W tym zakresie, Rada wykazuje charak-
terystyczne cechy dialogu obywatelskiego, wśród których wymienić należy:

•	 uspołecznienie procedur decyzyjnych; 
•	 równoważenie interesów różnych grup społecznych; 
•	 wypracowanie lepszych propozycji rozwiązań w zakresie polityki spo-

łeczno-gospodarczej; 
•	 „przygotowanie partnerów społecznych i społeczeństwa do współrealizacji 

i współodpowiedzialności za realizację uzgodnionych w ramach dialogu 
programów i przedsięwzięć”; 

•	 poszerzenie mechanizmów kontroli społecznej funkcjonowania ad-
ministracji publicznej.

Rada pełni istotne funkcje z perspektywy rozwoju dialogu obywatelskie-
go, tj.:
•	 funkcję polityczną – rozumianą jako wyraz zdolności do artykuło-

wania potrzeb i interesów autonomicznych środowisk, realizowa-
ną w  praktyce m.in. w formie publicznej debaty nad legislacyjnym 

Ministerstwo Pracy  
Polityki Społecznej

RADA 
DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 
PUBLICZNEGO

2003–2013

Schemat 1: Zakres kompetencyjny Rady Działalności Pożytku Publicznego w świetle obo-
wiązujących rozwiązań prawnych (Źródło: Opracowanie własne)
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usprawnieniem funkcjonowania sektora pozarządowego oraz jego 
współpracy z sektorem finansów publicznych, m.in. w postaci pro-
jektowania i konsultowania nowelizacji ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie;

•	 funkcję reprezentacji – rozumianą jako forma uczestnictwa przedsta-
wicieli środowiska organizacji pozarządowych w istotnych dla jego 
rozwoju i funkcjonowania procesach decyzyjnych, m.in. poprzez re-
komendowanie członków Rad Wojewódzkich Oddziałów NFZ;

•	 funkcję edukacyjną – jako forum wymiany poglądów i informacji 
w ramach dialogu i negocjacji;

•	 funkcję integracyjną – jako forma współpracy sektora finansów pub-
licznych i sektora pozarządowego, komplementarna w stosunku do 
zinstytucjonalizowanych form dialogu społecznego;

•	 funkcję poznawczą – jako płaszczyzna tworzenia dorobku naukowo-
-badawczego z zakresu pożytku publicznego i społeczeństwa obywa-
telskiego;

•	 funkcję informacyjną – jako forum wymiany informacji i prezentowa-
nia ich opinii publicznej, m.in. na stronie www.pozytek.gov.pl;

•	 funkcję kontrolną – jako ogniwo systemu kontroli i nadzoru nad or-
ganizacjami pożytku publicznego;

•	 funkcję instrumentalną – jako przejaw wpływu na kształt dialogu 
obywatelskiego i pożytku publicznego (por. Sprawozdanie z funkcjo-
nowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 
lata 2010 i 2011, 2012, s. 139–140).

Kadencja Rady trwa 3 lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwała 
2 lata. 7 listopada 2003 r. minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo-
łecznego dokonał wyboru członków Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go na pierwszą kadencję, która trwała do końca 2005 roku. Druga kaden-
cja (2006–2009) rozpoczęła się z chwilą powołania nowego składu przez 
Krzysztofa Michałkiewicza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej w lutym 
2006 r. III kadencja RDPP rozpoczęła się 29 kwietnia 2009 r., w dniu po-
wołania nowych członków przez Jolantę Fedak, Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej. RDPP IV kadencji została powołana w dniu 28 czerwca 2012 r. 
Obsługę administracyjno-organizacyjną zapewnia Sekretarz Rady, przy 
czym każdorazowo jest to dyrektor powołanego w strukturze Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Pożytku Publicznego.
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Prof. dr hab. Jerzy Hausner, w latach 1994–1996 szef ze-
społu doradców wicepremiera ds. gospodarczych, w 1997 
r. pełnomocnik rządu ds. reformy zabezpieczenia społecz-
nego. W latach 2001–2005 poseł na Sejm RP. Od paź-
dziernika 2001 członek gabinetu Leszka Millera jako minister pracy 
i  polityki społecznej. Od stycznia 2003 r. minister gospodarki, pracy 
i polityki społecznej, a od czerwca 2003 r. także wiceprezes Rady Mi-
nistrów. W rządzie Marka Belki (od maja 2004 r. do marca 2005 r.) wi-
cepremier i minister gospodarki i pracy. Pomysłodawca, inicjator i pro-
motor ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 
instytucjonalizacji Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Z jakich powodów oraz w jakich okolicznościach doszło do powołania 
Rady Działalności Pożytku Publicznego? 
Początki prac nad ustawą sięgają drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych, 
kiedy pełniłem funkcję regulującą relacje między sektorem publicznym 
a pozarządowym. Odpowiadałem wówczas za strategię rządu w zakresie 
polityk społeczno-gospodarczych. Obserwując rozwój Polski, doszedłem do 
wniosku, że istotne jest wzmocnienie sfery publicznej poprzez instytucjo-
nalizację współpracy z sektorem pozarządowym. Uznałem, że niezwykle 
istotne jest kreowanie bardziej złożonych układów instytucjonalnych dzię-
ki posiadaniu silnego partnera po stronie społecznej. Wiedziałem jednak, 
że aby go wzmocnić, najpierw trzeba stworzyć odpowiednie rozwiązania 
formalne. Dzięki licznym rozmowom, które wówczas miałem okazję pro-
wadzić m.in. z profesorami Zofią Kuratowską, Stellą Golinowską, Huber-
tem Izdebskim oraz Kubą Wygnańskim, byłem coraz bardziej przekonany, 
że to właściwy kierunek myślenia. Wspólnie uruchomiliśmy seminarium, 
które systematycznie dyskutowało problematykę organizacji pozarządo-
wych z intencją dojścia do założeń nowej legislacji.
Bardzo zależało mi na tym, żeby wprowadzane rozwiązania miały od 
początku charakter obywatelski, aby nie zostały narzucone a były wspól-
nie wypracowane. Jednak sama ustawa o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie oraz instytucjonalizacja Rady Działalności Pożytku 
Publicznego mogły stać się faktem dopiero siedem lat później. Kiedy zo-
stałem ministrem gospodarki, pracy i polityki społecznej, w pewnym sensie 
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„superministrem”, bardzo pomogła w tym dobra współpraca z ministrem 
finansów i wicepremierem Markiem Belką, z którym już w latach wcześ-
niejszych konsultowałem pomysł instytucjonalizacji partnerstwa publicz-
no-społecznego.
Tak więc od początku było dla mnie jasne, że nowa systemowa legislacja 
musi być wynikiem dialogu z sektorem pozarządowym, że należy organi-
zacje pozarządowe traktować jako partnera, który w procesie konsultacji 
współdecyduje w sprawach dotyczących rozwoju sektora obywatelskiego. 
W  taki właśnie sposób powstawały m.in. zapisy dotyczące mechanizmu 
1%. A ponieważ byłem przekonany, że planowany system należy wdrażać 
w sposób uporządkowany oraz że powinien to być proces obustronnie moni-
torowany, uznałem, że rolę publicznego „strażnika” pełnić powinna Rada 
Działalności Pożytku Publicznego, która formalnie została powołana do 
życia PRZED wejściem w życie przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. Wprawdzie na tamtym etapie nie została roz-
strzygnięta kwestia reprezentatywności i w pewnym sensie była to ułomna 
forma prowadzenia konsultacji w sprawie aktów wykonawczych i w kwe-
stiach wdrożeniowych, jednak w czasach, w których Rada powstawała, 
była jedyną formalną płaszczyzną wypracowywania rozwiązań istotnych 
dla rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce, jak np. Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.
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04-11-2003
W tym tygodniu poznamy skład Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego
Dagmir Długosz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Społecznej nadzorujący m.in. Departament Pożytku Pub-
licznego zapowiada, że w tym tygodniu poznamy skład Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego.

22-10-2003
Wieczór (po)wyborczy
Opadły już wyborcze emocje związane ze zorganizowaną przez portal 
www.ngo.pl akcją popierania kandydatów do Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego. Znana jest liczba głosów oddanych na poszczególnych 
kandydatów, choć cały czas nie wiadomo, jak wyniki portalowych para-
wyborów wykorzysta ministerstwo…

09-10-2003
Akcja ‚Pospolite ruszenie’ zakończona... 
Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl serdecznie dziękuje or-
ganizacjom, które wzięły udział w głosowaniu na kandydatów do Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. Zebrane głosy, wraz z nazwami or-
ganizacji, zostały już wraz z listem, który publikujemy w załączniku, 
przekazane Ministrowi Jerzemu Hausnerowi.

07-10-2003
Wyniki akcji ‚Pospolite ruszenie. Kandydaci do Rady!’
W akcji portalu www.ngo.pl wzięło udział 701 organizacji. Łącznie od-
danych zostało głosów 2699. Największa liczba organizacji, które po-
parły jednego kandydata to 210.

07-10-2003
Akcja ,Pospolite ruszenie – kandydaci do Rady’ – głosowanie zakoń-
czone! 
O godz. 12.00 zakończyło się zbieranie głosów wyrażających poparcie 

Oczekiwania społeczne związane z powołaniem RDPP w wybranych 
relacjach portalu www.ngo.pl
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dla kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przypo-
minamy organizacjom, które zgłosiły kandydatów, że należy ich zgłosić 
także bezpośrednio Ministerstwu Gospodarki.

03-10-2003
Poparcie dla kandydatów do RDPP wyraziło już ponad 170 organi-
zacji. Zostały 4 dni!
Dziś – 3 października 2003 – do godz. 11.30 poparcie dla kandydatów 
zgłoszonych do udziału w akcji ‚Pospolite ruszenie. Kandydaci do Rady!’ 
wyraziło ponad 170 organizacji. Cały czas trwa obliczanie poparcia dla 
poszczególnych osób.

01-10-2003
47 kandydatów do Rady Pożytku Publicznego! Poprzyj na pospolite 
ruszenie – kandydaci do Rady!!! 
Trzecia z kolei pozarządowa ‚branża’ – tym razem infrastruktura – ape-
luje do organizacji, aby razem zrobić coś w sprawie wspólnych kandyda-
tów do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dlatego portal www.
ngo.pl zdecydował się udostępnić proste narzędzia, z których może sko-
rzystać każda organizacja…

19-09-2003
Zaproponujmy wspólnych kandydatów do Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego!
Oczywiście ostatecznie to Minister podejmuje decyzje, ale ich arbitral-
ność zostanie znacznie ograniczona, jeśli publicznie znane będą prefe-
rencje samych organizacji. Możemy się domyślać, że drastyczne zigno-
rowanie woli części sektora byłoby dla Ministerstwa dość kłopotliwe’ 
– pisze Stowarzyszenie na rzecz FIP.

13-09-2003
My też szukamy kandydatów do Rady Pożytku Publicznego
Poszczególne branże organizacji pozarządowych mogłyby wyłonić 
swoich kandydatów do Rady Pożytku Publicznego – pisze Piotr Todys 
z Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA.
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08-09-2003
Można już zgłaszać kandydatów do Rady Pożytku Publicznego
8 września 2003 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z tym rozporządzeniem 
organizacje pozarządowe mają 30 dni (do 8 października 2003) na zgła-
szanie swoich kandydatów…

02-09-2003
Powoływanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego
Wkrótce zostanie rozpoczęta procedura wyłaniania kandydatów na 
członków Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podpisane 4 sierp-
nia 2003 r. rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecz-
nej określa zasady powoływania jej członków oraz tryb działania Rady. 
Rozporządzenie to zostało opublikowane 26 sierpnia 2003 r…

26-08-2003
Powoływanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego
Wkrótce powołana zostanie Rada Działalności Pożytku Publicznego. 
Podpisane właśnie rozporządzenie MGPiPS określa zasady powoływa-
nia jej członków oraz tryb działania Rady.

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/podobne/783930.html (dostęp: 15.03.2013)
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Skład RDPP:

Przedstawiciele organów administracji rządowej oraz jednostek im 
podległych lub przez nich nadzorowanych:
•	 Dagmir Długosz, a następnie Rafał Baniak– podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Polityki Społecznej (od czerwca 2004 r.);
•	 Tadeusz Wołek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-

ści (Tadeusz Wołek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawied-
liwości, 12 maja 2004 r. zastąpił Marka Sadowskiego, podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości);

•	 Jarosław Neneman – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów 
(od 14 września 2004 r.) ( Jarosław Neneman, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Finansów, 14 września2004 r. zastąpił Elżbietę Mu-
chę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów);

•	 Henryk Gołębiewski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej i Sportu (od 19 października 2004 r.);

•	 Tadeusz Matusiak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zgłoszeni przez 
stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto-
rialnego:
•	 Robert Choma – prezydent Miasta Przemyśla, przedstawiciel Związ-

ku Miast Polskich;
•	 Wojciech Marchlewski – członek Stowarzyszenia Forum Inicjatyw 

Pozarządowych, przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej;

•	 Andrzej Kościelny – burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, przedstawi-
ciel Unii Miasteczek Polskich;

•	 Ludwik Węgrzyn – prezes Związku Powiatów Polskich;
•	 Sławomir Piechota – radny Miasta Wrocławia, przedstawiciel Unii 

Metropolii Polskich.

I kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego 
(2003–2005)
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Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
•	 Krzysztof Balon – członek zarządu organizacji zgłaszającej, wniosek 

przesłany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji 
Socjalnych WRZOS;

•	 Urszula Burkot – prezes okręgu mazowieckiego organizacji zgłasza-
jącej, wniosek przesłany przez Polski Klub Ekologiczny;

•	 Teresa Hernik – zastępca naczelnika ZHP, wniosek przesłany przez 
Komendę Główną Związku Harcerstwa Polskiego;

•	 Ewa Kulik-Bielińska – dyrektor do spraw informacji i rozwoju 
w Fundacji im. Stefana Batorego, wniosek przesłany przez: Funda-
cję  Wspomagania Wsi, Fundację Bankową im. Leopolda Kronen-
berga, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Fundację Partnerstwo dla 
Środowiska, Fundację im. Stefana Batorego oraz Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce;

•	 Marek Masalski – dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia 
ELEOS, wniosek przesłany przez Polską Radę Ekumeniczną;

•	 Krystyna Mrugalska – prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, wniosek przesłany przez 
Fundację Wspomagania Wsi, Polskie Forum Osób Niepełnospraw-
nych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym, Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga, Fundację na 
rzecz Nauki Polskiej, Fundację Partnerstwo dla Środowiska, Fundację 
im. Stefana Batorego oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce;

•	 Tomasz Sadowski – przewodniczący zarządu organizacji zgłaszają-
cej, wniosek przesłany przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka”;

•	 Ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, prze-
wodniczący Komisji Caritas do spraw wykluczenia społecznego, 
wniosek przesłany przez Caritas Polska;

•	 Kazimierz Wawrzyniak – sekretarz generalny Federacji Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych (wniosek przesłany przez Naczelną Or-
ganizację Techniczną);

•	 Jan Jakub Wygnański – prezes zarządu organizacji zgłaszającej, 
wniosek przesłany przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw 
Pozarządowych.
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Współprzewodniczący RDPP:
•	 do 19 kwietnia 2004 r. członkiem RDPP i jej współprzewodniczącym 

był Dagmir Długosz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej. Został zastąpiony przez Cezarego 
Miżejewskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecz-
nej, który pełnił swoją funkcję do 14 czerwca 2004 r., kiedy na członka 
Rady został powołany Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Minister-
stwie Polityki Społecznej;

•	 Teresa Hernik – zastępca naczelnika ZHP, wniosek przesłany przez 
Komendę Główną Związku Harcerstwa Polskiego.

Posiedzenia RDPP:
Od dnia wejścia w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie do 31 grudnia 2004 r. Rada obradowała dziewięć razy. W 2003 r. 
odbyły się dwa posiedzenia Rady (27 listopada i 17 grudnia). W 2004 r. 
odbyło się siedem posiedzeń Rady (4–5 lutego, 7 kwietnia, 6 maja, 21–22 
czerwca, 14 września, 25–26 października, 21 listopada). W 2005 roku Rada 
obradowała siedmiokrotnie (16 lutego, 21 marca, 9–10 maja, 28 czerwca, 
11 lipca, 25 października, 29 listopada).

Stałe zespoły RDPP:
Rada Działalności Pożytku Publicznego uchwałą z dnia 22 czerwca 

2004 r. powołała stałe zespoły problemowe:
•	 Stały zespół problemowy do spraw wypracowania rozwiązań syste-

mowych pomocy i integracji społecznej (uchwała nr 6 RDPP). Za-
daniem zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska rozwiązań 
systemowych, dotyczących pomocy i integracji społecznej. W skład 
zespołu weszli: Krystyna Mrugalska, Tomasz Sadowski, Marek 
Masalski, Jan Jakub Wygnański, Ks. Stanisław Słowik.

•	 Stały zespół problemowy do spraw współpracy organów admini-
stracji publicznej z organizacjami pozarządowymi (Uchwała nr 7 
RDPP). Zadaniem zespołu jest monitorowanie zasad i form współ-
pracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz 
opracowanie propozycji programowych w ramach Narodowego Pla-
nu Rozwoju. W skład zespołu weszli: Rafał Baniak, Teresa Hernik, 
Krystyna Mrugalska, Tomasz Sadowski, Ewa Kulik-Bielińska, 
Urszula Burkot, Andrzej Kościelny, Wojciech Marchlewski, Jan 
Jakub Wygnański, Krzysztof Balon.
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•	 Stały zespół problemowy do spraw funduszy unijnych (Uchwała nr 
8 RDPP). Zadaniem zespołu jest kształtowanie warunków do udziału 
organizacji pozarządowych w absorpcji funduszy unijnych. W skład 
zespołu weszli: Rafał Baniak, Tomasz Sadowski, Urszula Burkot, 
Ks. Stanisław Słowik, Jan Jakub Wygnański, Krzysztof Balon.

Główne obszary prac RDPP:
Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną w sfe-
rze pożytku publicznego

Na forum Rady wypracowano wiele rozwiązań dotyczących funkcjono-
wania i współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną 
w sferze pożytku publicznego. Wspólnie z Departamentem Pożytku Pub-
licznego przygotowano wskazówki dotyczące zasad, jakimi powinny kiero-
wać się jednostki samorządu terytorialnego opracowując program współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi (pt. Zasady tworzenia programu 
współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przepisy podatkowe
Rada przyczyniła się do wykształcenia przepisów podatkowych gwa-

rantujących rozwój środowiska pozarządowego (we współpracy z Minister-
stwem Finansów). Prace zespołu do spraw podatkowych, działającego przy 
RDPP, oraz spotkania członków RDPP z przedstawicielami Ministerstwa 
Finansów przyczyniły się do wprowadzenia następujących zmian w usta-
wach o CIT i PIT:

•	 zwiększenie jawności darowizn (obowiązek wykazania kwoty odli-
czonej darowizny oraz danych pozwalających na identyfikację obda-
rowanego);

•	 zastąpienie kwotowego limitu darowizn limitem procentowym (za-
miast 350 zł – 6%);

•	 wydłużenie terminu przekazywania jednego procenta podatku 
(od 1 maja do 31 grudnia roku podatkowego oraz od 1 stycznia do 
30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym);

•	 zaokrąglenie do dziesiątek groszy kwot przekazywanych w ramach 
jednego procenta (obecnie grosze odrzuca się).
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Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Rada wypracowała również priorytety na 2005 r. do nowego Rządowe-

go Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego w latach 
2005–2007, które stanowiły podstawę do opracowania, a następnie przyjęcia 
przez Radę Ministrów w marcu 2005 r. dokumentu Podstawowe kierunki 
działań rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu – Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich w 2005 r. W 2005 roku trwała praca nad dokumentami 
programowymi Rządowego Programu FIO na rok 2006 oraz monitoring 
realizacji konkursu w 2005 r.

Opinie o rządowych projektach aktów prawnych
Rada na bieżąco wyrażała opinie o rządowych projektach aktów praw-

nych dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu, niejed-
nokrotnie przyczyniając się do uwzględniania w ich postanowieniach roli 
trzeciego sektora (m.in. w zakresie pomocy społecznej czy promocji zatrud-
nienia i instytucji rynku pracy).

Wybrane akty prawne zaopiniowane przez Radę:
•	 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i terminu kon-

sultacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013, programów 
operacyjnych i Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności, współ-
pracy członków Rady Ministrów i jednostek samorządu terytorialne-
go przy opracowywaniu programów operacyjnych i Strategii Wyko-
rzystania Funduszu Spójności w ramach Narodowego Planu Rozwoju 
na lata 2007–2013 oraz jego negocjacji z Komisją Europejską;

•	 Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004–
–2006;

•	 Projekt programu ,,Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowi-
sku wiejskim”;

•	 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji 
w 2005 r. rządowego programu ,,Posiłek dla potrzebujących”;

•	 Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Rada wypracowała 
stanowisko na spotkaniu zespołu do spraw podatkowych;

•	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu wyłania-
nia przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczest-
nictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Transportu i Komitetu Sterującego dla części transportowej 
strategii wykorzystania Funduszu Spójności.
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Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007–2013
W ramach uspołecznienia prac nad Narodowym Planem Rozwoju przed-

stawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyli w pracach 
Międzyresortowego Zespołu do spraw Narodowego Planu Rozwoju, a ich 
udział zaowocował ważnymi zapisami dotyczącymi społeczeństwa obywa-
telskiego, integracji społecznej, kapitału społecznego czy też ekonomii spo-
łecznej, których urzeczywistnieniem ma być Program Społeczeństwo Oby-
watelskie.

Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
We współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego opracowano za-

łożenia do Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Rekomendacje do Komitetów Sterujących
Rada Działalności Pożytku Publicznego udzieliła przedstawicielom or-

ganizacji pozarządowych rekomendacji do udziału w pracach następujących 
Komitetów Sterujących:

•	 Komitet Sterujący Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2004–2006;

•	 Komitet Sterujący Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004–2006;

•	 Komitety Sterujące Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich na lata 2004–2006;

•	 Komitet Sterujący dla działania 1.6. Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwój Regionalny.

Rada udzieliła przedstawicielom organizacji pozarządowych rekomen-
dacji do udziału w pracach następujących Komitetów Monitorujących:
•	 Program Operacyjny Pomoc Techniczna;
•	 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsię-

biorstw;
•	 Narodowy Plan Rozwoju;
•	 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich;
•	 Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
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Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie na lata 2007–2013
Rada włączyła się w przygotowanie zapisów programu operacyjnego. 

W tym celu powołano zespół roboczy RDPP ds. PO SO. Członkowie Rady 
wskazali także przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Grupie 
Kontaktowej oraz uczestniczyli w przeprowadzeniu konsultacji PO SO.

Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 
2007–2013

Członkowie Rady włączyli się w prace nad Strategią Wspierania Roz-
woju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ważnym elementem procesu stał się 
dokument przygotowany przez Piotra Frączaka, Marię Rogaczewską i Kubę 
Wygnańskiego (członka RDPP) – ,,Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”.

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rada powołała zespół ds. nowelizacji ustawy o działalności pożytku pub-

licznego i o wolontariacie. Przedmiotem zainteresowania zespołu były prze-
de wszystkim propozycje zmian w samej Ustawie o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. Oprócz tego Zespół zajmował się postulatami 
zmian w innych aktach prawnych dotyczących bezpośrednio funkcjonowa-
nia organizacji pozarządowych, a także wybranymi aspektami praktyki ad-
ministracyjnej związanej ze stosowaniem przepisów Ustawy.

Informacje wysłuchane przez RDPP
Rada wysłuchała m.in. następujących informacji:
•	 informacja na temat działalności gospodarczej non-profit i jej form 

w aspekcie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz innych ustaw (prof. Hubert Izdebski);

•	 informacja na temat mechanizmu tworzenia i relacji ze strategiami 
sektorowymi Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 (Lech 
Nikolski – pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Planu Rozwo-
ju);

•	 informacja na temat funduszy europejskich (Krystyna Gurbiel, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy);

•	 informacja o kwotach przekazanych przez podatników w 2004 r. 
w ramach mechanizmu „jednego procenta” ( Jarosław Neneman, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Finansów, członek RDPP);
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•	 informacja na temat projektu kampanii popularyzującej mechanizm 
„jednego procenta” (Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantro-
pii w Polsce);

•	 informacja na temat interpretacji przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji przepisów o zbiórkach publicznych 
(Tadeusz Matusiak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji); 

•	 informacja na temat tworzenia programów współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi w gminach i powiatach (Departament Pożytku 
Publicznego);

•	 informacja na temat raportu pt. Obywatele dla projektu Nowa Europa 
(badania polityki publicznej w dziedzinie aktywności obywatelskiej Eu-
ropy) (Grażyna Rokicka, prezes Stowarzyszenia Konsumentów Pol-
skich);

•	 informacja na temat akcji edukacyjno-informacyjnej z zakresu spra-
wozdawczości za 2004 r., dla organizacji mających status pożytku 
publicznego ( Jacek Paluch, Regionalne Centrum Informacji i Wspo-
magania Organizacja Pozarządowych w Gdańsku);

•	 informacja na temat wsparcia organizacji pozarządowych w realizacji 
projektów finansowanych z Funduszu Norweskiego ( Julita Sekular, 
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Go-
spodarki i Pracy).

(za: Sprawozdanie z działania Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie za okres od dnia jej wejścia w życie do dnia 31 grudnia 
2004 roku, 2005, s. 127–138 oraz Sprawozdanie z funkcjonowania Usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2005 rok, 2007, 
s. 357–364).
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Prof. dr hab. Jerzy Hausner, profesor doktor habilitowa-
ny nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik 
Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, społecz-
ny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Adjunct 

Professor in Transition Economies w International Center for Business 
and Politics, Copenhagen Business School. Członek Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej. Członek 
Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy 
i Polityce Społecznej PAN. Laureat Nagrody Kisiela.

Jaką pozycję zajmowała Rada wśród priorytetów reprezentowanego 
przez Pana rządu?
Kiedy w 2003 roku uchwalana była ustawa o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie, pełniłem najpierw funkcję ministra gospodarki, pracy 
i polityki społecznej, a następnie wiceprezesa Rady Ministrów. Miałem 
zatem na tyle silną pozycję, aby nadać Radzie wysoki status oraz zadbać 
o jej prestiż. Zarówno ustawę, jak i Radę uznawałem za jeden z priory-
tetów moich działań. Od początku istnienia Rady dużą wagę przywią-
zywałem do dialogu i partnerstwa jako wartości w kreowanej polityce. 
Poważnie traktowałem Radę, m.in. delegując do prac na jej forum moich 
wysoko umocowanych najbliższych współpracowników. Dagmir Długosz, 
najpierw szef mojego Gabinetu, następnie podsekretarz stanu w  mini-
sterstwie, przez pewien czas współprzewodniczący Rady I kadencji, po-
siadał odpowiednie pełnomocnictwa, ale przede wszystkim wykształcenie 
jako absolwent KSAP oraz umiejętności, aby zadbać o to, żeby ustawa – po 
przyjęciu – została odpowiednio wdrażana. Na tym właśnie polegał jej 
sukces w tamtym czasie oraz siła rozwiązań, które wówczas wypracowa-
liśmy: nie tylko doprowadziliśmy do przyjęcia odpowiedniej ustawy – jak 
to się dzieje z zasady, lecz zabezpieczyliśmy sposób, aby przekładać ją na 
odpowiednie struktury, działania i programy. Sam często spotykałem się 
z Radą. 
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Dagmir Długosz, dyrektor Departamentu Służby Cywil-
nej w KPRM, Współprzewodniczący Rady Działalności 
Pożytku Publicznego I kadencji

Czym miała być Rada i dokąd zmierzali inicjatorzy jej powołania? Jaki 
klimat towarzyszył procesowi tworzenia Rady? Co stymulowało, co ha-
mowało jej powstanie? 
W 2002–2003 r. dostrzegano w czasie prac nad ustawą deficyt miejsca dia-
logu ze stroną pozarządową – brak legitymizowanego przez prawo ciała 
powodował, że pojawiały się wątpliwości, czy zwoływane ad hoc spotka-
nia konsultacyjne czy też zgrupowani wokół MPiPS przedstawiciele NGO 
i eksperci, którzy zgodzili się regularnie spotykać z autorami projektu mają 
mandat do reprezentowania III-go sektora. Dosyć szybko zdano sobie spra-
wę także z tego, że w Polsce każda ustrojowo istotna sfera społeczna (dialog 
społeczny, związki zawodowe, pracodawcy, samorządowcy, kościoły mają 
swoje reprezentacje – np. Komisja Trójstronna, Komisja Wspólna Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu). Ca-
łościowa regulacja, jakim był projekt ustawy o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie, skłaniała także do uregulowania kwestii repre-
zentacji. W 2002 r. MPiPS przedłożył, przyjęty przez Radę Ministrów, 
dokument Zasady Dialogu Społecznego, w którym wyraźnie wskazano 
także na konieczność wzbogacania tradycyjnego dialogu społecznego przez 
dialog obywatelski. Koncepcje, czym ma być Rada ewoluowały od komisji 
wspólnej rządu i organizacji pozarządowych (tu wadą był brak samorzą-
du, siłą wysoki status) do ciała doradczego MPiPS (lub RM w pewnym 
momencie – ale od tego dosyć szybko odstąpiono). Wszyscy biorący udział 
w debacie mieli świadomość, że potrzebny jest sposób artykulacji interesów 
pozarządowych wobec ministra właściwego i rządu, także ze względu na 
konieczność bieżącego monitoringu, jak działa ustawa w pierwszym roku 
jej wdrożenia. Jednocześnie biorąc pod uwagę ustrojową role samorządu 
i jego rolę w obszarach pożytku publicznego, zdawano sobie sprawę (co po-
głębił pewien sceptycyzm związków samorządowych wobec ustawy wyra-
żany w toku prac sejmowych) z konieczności włączenia do składu przed-
stawicieli samorządu. Skład strony rządowej i samorządowej był dosyć 
łatwy do ukształtowania i oczywisty. Natomiast problemy pojawiły się po 
stronie pozarządowej – nie było mechanizmów wyłonienia reprezentacji 
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po stronie sektora, który zapewniałby reprezentatywność i przejrzystość 
procedury. Strona rządowa, co oczywiste nie chciała tego regulować skoro 
NGO’sy nie umiały się porozumieć. Ostatecznie w związku z tym przyjęto 
formułę, że nie jest to reprezentacja III sektora, ale uznani indywidualni 
eksperci – doradcy ministra (Rada jako organ doradczy MPiPS). Tak czy 
inaczej postrzeganie ich jako pewnej reprezentacji (sugerowała to nazwa 
strona pozarządowa, osoba współprzewodniczącego Rady) miała miejsce.
Toczyły się oczywiście dyskusje o konkretnych kompetencjach Rady. Jasne 
było także, że z racji postrzegania Rady jako istotnej, centralnej repre-
zentacji NGO na szczeblu rządu jej przedstawiciele lub delegaci będą 
mieli także swoje miejsce w innych instytucjach, w których zasiadają inni 
partnerzy społeczni (przedstawiciel RDPP jako obserwator przy Komisji 
Trójstronnej, w Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia itp.). 

Uroczystość Inauguracji Rady Działalności Pożytku Publicznego
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Teresa Hernik, Współprzewodnicząca Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego I i II kadencji, członkini III ka-
dencji Rady

Jaką rolę w Pani opinii pełnić powinna współprzewodni-
cząca Rady?
Współprzewodniczenie Radzie to moderowanie trudnego procesu, w którym 
artykułowane są interesy różnych stron, w którym różne osoby pochodzące 
z  różnych środowisk w różny sposób rozumieją czym powinna być Rada 
Działalności Pożytku Publicznego. Kluczowa w tym procesie jest rola dru-
giego współprzewodniczącego, reprezentującego administrację rządową. 
Podczas sprawowania przeze mnie tej funkcji pracowałam z czterema róż-
nymi współprzewodniczącymi i jestem przekonana, że dialog obywatelski 
prowadzony w Radzie to pochodna postaw, jakie reprezentują przedstawi-
ciele administracji. Ważny był początek funkcjonowania Rady, kiedy wspól-
nie z Panem Dagmirem Długoszem stawialiśmy pierwsze kroki, tworząc 
instytucjonalną kulturę Rady. Wspominam ten czas jako okres orientacji na 
konkretne ustalenia i działania, rzetelność i dotrzymywanie uzgodnień, szu-
kanie rozwiązań istniejących problemów i wolę współpracy. Miałam wów-
czas głębokie przekonanie o rzeczywistej współpracy i woli budowania dia-
logu pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. 
Udało nam się wypracować model, w którym współprzewodniczący wza-
jemnie się uzupełniali, tworzyli tandem, którego zadaniem była moderacja 
prac, a nie dominacja nad członkami Rady. 

Źródło:  
http://mediateka.ngo.pl/x/492391 
(dostęp: 18.03.2013)
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Uroczystość Inauguracji Rady Działalności Pożytku Publicznego
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Uroczystość Inauguracji Rady Działalności Pożytku Publicznego
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29-11-2005
Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 
29 listopada 2005
Podsumowanie prac Rady w latach 2003–2005 było głównym tematem 
ostatniego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego pierw-
szej kadencji, które odbyło się w dniu 29 listopada 2005 w Warszawskim 
Domu Technika NOT.

24-11-2005
Już wiemy kogo chcemy mieć w Radzie
Znane są już ostateczne wyniki akcji zbierania głosów poparcia dla 
kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. 
Najwięcej głosów–123 – zebrała Teresa Hernik, zgłoszona przez Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego – Główna Kwatera z siedzibą w Warszawie. 
W akcji zbierania głosów udział wzięły 644 organizacje…

23-11-2005
Zbieranie głosów zakończone
Zakończyliśmy zbieranie głosów poparcia dla kandydatów do Rady 
Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Wszystkim organiza-
cjom, które wzięły udział w głosowaniu bardzo dziękujemy. Oficjalne 
wyniki podamy 24 listopada 2005 o godz. 12.00. Ze wstępnych – nieofi-
cjalnych – wyliczeń wynika…

16-11-2005
Stanowisko Forum Darczyńców w sprawie funkcjonowania Rady 
Działalności Pożytku Publicznego
Jaką rolę powinna spełniać Rada Działalności Pożytku Publicznego, ja-
kimi zadanianiami powinna się zajmować, jakie kompetencje powinni 
posiadać członkowie Rady? Publikujemy stanowisko Forum Darczyń-
ców w sprawie funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego.

15-11-2005
Pokażmy, kogo chcemy mieć w Radzie! 

I kadencja RDPP w wybranych relacjach portalu www.ngo.pl
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Do II kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłoszono 57 
kandydatów z organizacji pozarządowych. W Radzie zasiądzie tylko 10 
z nich. O tym, kto przez najbliższe trzy lata będzie doradzał ministro-
wi ds. zabezpieczenia społecznego w kwestiach dotyczących organizacji 
pozarządowych zadecyduje…

31-10-2005
Komunikat Rady Działalności Pożytku Publicznego z posiedzenia 
w dniu 25 października 2005
Omówienie listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach II 
edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz prezentacja prac zespo-
łu RDPP ds. nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie były głównymi tematami posiedzenia Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego…

27-09-2005
IV OFIP. Co trzeba zmienić w ustawie? 
Współpraca z administracją publiczną, odpłatna, nieodpłatna i gospo-
darcza działalność organizacji pozarządowych, współpraca z mediami – 
to tylko niektóre z zagadnień, którymi zajmuje się Zespół ds. noweliza-
cji Ustawy o działalności pożytku publicznego przy Radzie Działalności 
Pożytku. Uczestnicy IV OFIP…

14-09-2005
Nową Radę wybierze nowy minister
Na stronach internetowych Departamentu Pożytku Publicznego można 
się zapoznać z listą kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. O składzie Rady II 
kadencji zadecyduje nowy minister polityki społecznej.

21-07-2005
II kadencja RDPP – nadal trwa nabór kandydatów
Nadal trwa nabór kandydatów na członków drugiej kadencji Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego. Termin zgłaszania kandydatów i kandy-
datek do Departamentu Pożytku Publicznego upływa 31 lipca 2005.   
Rada, w której zasiadają przedstawiciele rządu, samorządu i organizacji 
pozarządowych…
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14-07-2005
Komunikat z 14. posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go 11 lipca 2005
W poniedziałek, 11 lipca 2005 członkowie RDPP spotkali się w celu 
omówienia przebiegu oceny wniosków zgłoszonych w ramach rządowe-
go programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2005.

30-06-2005
Komunikat po posiedzeniu RDPP
Spotkania z osobami rekomendowanymi przez RDPP do Rad NFZ 
oraz Komitetów Monitorujących i Sterujących były głównymi punkta-
mi kolejnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, któ-
re odbyło się 28 czerwca w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

22-06-2005
Wkrótce kolejne posiedzenie RDPP
We wtorek, 28 czerwca 2005 odbędzie się kolejne posiedzenie Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. Podczas obrad zostanie omówiony 
m.in. stan zaawansowania prac nad Programem Operacyjnym Społe-
czeństwo Obywatelskie.

13-06-2005
Z prac zespołu do spraw nowelizacji ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, działającego przy RDPP
30 maja 2005 odbyło się drugie już spotkanie zespołu roboczego ds. 
nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
działającego przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego…

23-05-2005
Pierwsze spotkanie zespołu ds. nowelizacji ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie
16 maja 2005 w siedzibie Ministerstwa Polityki Społecznej odbyło się 
pierwsze spotkanie zespołu roboczego do spraw nowelizacji ustawy 
o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działającego przy 
Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Przewodniczącym Zespołu 
jest Krzysztof Balon…



45

13-05-2005
Komunikat Rady Działalności Pożytku Publicznego z posiedzenia 
w dniach 9–10 maja 2005
Podsumowanie dwóch lat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Pro-
gram Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie oraz Strategia Wspiera-
nia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – były głównymi tematami 
kolejnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego…

12-05-2005
1000 wniosków do FIO. Pierwsze podsumowanie Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich
Na ostatniej wyjazdowej sesji Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
która miała miejsce w Teresinie, w dniach 9–10 maja 2005 pracownicy 
Departamentu Pożytku Publicznego przekazali bieżące informacje na 
temat funkcjonowania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

22-03-2005
Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Program Operacyjny Społeczeństwo 
Obywatelskie oraz Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego, będąca integralną częścią Programu Operacyjnego – były 
głównymi tematami kolejnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku 
Publicznego…

17-02-2005
Komunikat z 10. posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego
Wypracowanie procedur i kierunków działań Rządowego Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz przygotowanie Sektorowego 
Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie wraz z jego in-
tegralną częścią Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego …

29-11-2004
Rocznica powołania RDPP. Wszyscy się uczymy
27 listopada 2003 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. Rada jest organem opiniodawczo-
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-doradczym oraz pomocniczym ministra właściwego do spraw zabez-
pieczenia społecznego. – Rada została już wpisana w świadomość resor-
tów, w świadomość członków Rady Ministrów, Sejmu…

26-11-2004
Warszawa. Konferencja RDPP – jeszcze można się zgłaszać
Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza organizacje pozarzą-
dowe na konferencję o ustawie o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie oraz perspektywach rozwoju III sektora. Konferencja pod 
patronatem wiceprezes Rady Ministrów Minister Polityki Społecznej 
Izabeli Jarugi…

24-11-2004
Komunikat Rady Działalności Pożytku Publicznego z posiedzenia 
w dniu 22 listopada 2004
Wypracowanie priorytetów Rządowego Programu – „Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich” na 2005 rok było głównym tematem dyskusji pod-
czas dziesiątego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
które odbyło się w dniu 22 listopada 2004 w siedzibie Związku Harcer-
stwa Polskiego w Warszawie.

15-11-2004
Konferencja Rady Działalności Pożytku Publicznego
Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza na konferencję pod 
patronatem Ministra Polityki Społecznej – Pana Krzysztofa Patera, 
która odbędzie się 9 grudnia 2004 w Warszawie, w siedzibie Naczelnej 
Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5.

29-10-2004
Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego
25 i 26 października 2004 odbyło się posiedzenie Rady Działalności Po-
żytku Publicznego, podczas którego jej członkowie zajęli się m.in. Fun-
duszem Inicjatyw Obywatelskich i jego priorytetami, sprawami sprawo-
zdawczości organizacji pożytku publicznego, programami współpracy 
samorządu z organizacjami pozarządowymi…
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28-10-2004
Nabór kandydatów do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza organizacje pozarzą-
dowe do składania ofert do uczestnictwa w pracach Rady Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, będącej organem Funduszu posiadającym m.in. 
kompetencje opiniodawczo-kontrolne. Zgłoszenia należy składać do 
dnia 10 listopada 2004.

14-10-2004
Nabór do rad oddziałów NFZ
Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza organizacje pozarzą-
dowe [1] do składania ofert do uczestnictwa w pracach rad oddziałów 
wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, będących organami 
opiniodawczo-nadzorczymi [2]. Zgłoszenia należy składać do dnia 29 
października 2004.

06-10-2004
Spotkanie Zespołu Problemowego ds. Współpracy Organów Admi-
nistracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi 
29 września 2004 w siedzibie Ministerstwa Polityki Społecznej odby-
ło się spotkanie zespołu problemowego ds. współpracy organów admi-
nistracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, działającego przy 
Radzie Działalności Pożytku Publicznego…

04-10-2004
Prace nad PIT-em
W piątek 1 października 2004 w Ministerstwie Polityki Społecznej 
odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Działalności Pożytku pub-
licznego oraz Departamentu Działalności Pożytku Publicznego z mini-
strem finansów – Markiem Nenemanem. Głównym tematem rozmów 
były zmiany z ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych…

21-09-2004
Zmiany w Radzie Działalności Pożytku Publicznego
Minister Polityki Społecznej powołał nowego członka Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego. Został nim Jarosław Neneman, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Finansów.
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17-09-2004
Ósme posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego
14 września 2004 w siedzibie Ministerstwa Polityki Społecznej od-
było się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
W trakcie spotkania dyskutowano przede wszystkim o Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich, a także o Narodowej Strategii Rozwoju Trzecie-
go Sektora w Polsce.

14-09-2004
Komunikat z 7. posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w dniu 14 września 2004 r. 
Propozycje priorytetów Rządowego Programu – „Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich” oraz Narodowa Strategia Rozwoju Trzeciego Sektora 
w Polsce były głównymi tematami dyskusji podczas ósmego posiedzenia 
Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się 14 września 
2004 r. w Ministerstwie Polityki Społecznej.

13-08-2004
RDPP o programach operacyjnych, stypendiach i ‚instrumencie nor-
weskim’ 
13 sierpnia 2004 przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go, wchodzący w skład zespołu ds. funduszy strukturalnych, spotkali się 
z ministrem Markiem Szczepańskim…

23-07-2004
Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowy-
mi: Spotkanie w MPS
23 lipca 2004 w siedzibie Ministerstwa Polityki Społecznej odbyło się 
pierwsze spotkanie, na którym o zakresie i formach współpracy dysku-
towali przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych oraz członko-
wie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

21-07-2004
Spotkanie zespołu ds. funduszy strukturalnych działającego przy Ra-
dzie Działalności Pożytku Publicznego 
20 lipca 2004 odbyło się spotkanie zespołu ds. funduszy struktural-
nych działającego przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego 
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z ministrem Markiem Szczepańskiem. Celem spotkania było przeka-
zanie członkom Rady najnowszych informacji związanych ze stanem 
prac na aktami prawnymi wprowadzającymi Europejski Fundusz Spo-
łeczny.

20-07-2004
Kolejne spotkanie zespołu ds. podatkowych działającego przy Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego 
19 lipca 2004 odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. podatkowych, 
działającego przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego, na którym 
członkowie zespołu zaprezentowali stanowisko Rady w sprawie propo-
nowanego przez Ministerstwo Finansów nowego limitu odliczeń daro-
wizn dokonywanych przez osoby fizyczne…

12-07-2004
Spotkanie Zespołu ds. Podatkowych w Ministerstwie Finansów 
W piątek, 9 lipca 2004 odbyło się spotkanie zespołu ds. podatkowych, 
działającego przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego z przedsta-
wicielami Ministerstwa Finansów. Na spotkaniu obecna była również dr 
Irena Ożóg, zaproszona jako ekspert przez członków RDPP…

08-07-2004
Kolejna sesja Rady Działalności Pożytku Publicznego – Rada uchwa-
liła swój regulamin
22 czerwca 2004 na sesji wyjazdowej Rady Działalności Pożytku Pub-
licznego, uchwalono jej regulamin, który wszedł w życie z dniem uchwa-
lenia (uchwała nr 9 Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie 
Regulaminu Rady).

08-07-2004
Pół roku funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego 
W dniach 21–22 czerwca 2004 w Popowie koło Warszawy odbyła się 
wyjazdowa sesja Rady Działalności Pożytku Publicznego. Omawiano 
efekty dotychczasowych prac Rady, bieżące problemy i nowe kierunki 
działań. W spotkaniu uczestniczyli także minister polityki społecznej 
Krzysztof Pater oraz minister gospodarki i pracy Jerzy Hausner…
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25-06-2004
Czerwcowe posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego
Miejsca i rola Rady Działalności Pożytku Publicznego w aspekcie Na-
rodowego Planu Rozwoju były głównym tematem dyskusji podczas 
szóstego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, które 
odbyło się w dniach 21–22 czerwca 2004 r. Omawiano także zagadnie-
nia związane z Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski…

22-06-2004
Piąte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego
Podczas piątego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 
dyskutowano m.in. o rozwiązaniach podatkowych dotyczących organi-
zacji pozarządowych, ustawie o pomocy społecznej, udziale przedsta-
wicieli trzeciego sektora w Komitetach Sterujących oraz o Narodowym 
Planie Rozwoju. Poniżej prezentujemy protokół z tego posiedzenia…

06-05-2004
Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w dniu 6 maja 2004 roku
W dniu 6 maja 2004 r w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polity-
ki Społecznej odbyło się piąte posiedzenie Rady Działalności Pożytku 
Publicznego z udziałem wicepremiera Jerzego Hausnera. Posiedzenie 
prowadziła Teresa Hernik, współprzewodnicząca RDPP (strona poza-
rządowa, Związek Harcerstwa Polskiego).

11-04-2004
Czwarte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego
O umożliwieniu organizacjom pożytku publicznego nieodpłatnego in-
formowania o ich działalności o publicznych mediach dyskutowano na 
czwartym posiedzeniu RDPP. Rada zapoznała się także z aktualnym sta-
nowiskiem Ministra Finansów odnośnie spraw podatkowych związanych 
z działalnością pożytku publicznego oraz z informacjami na temat…

31-03-2004
Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego
30 marca 2004 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicz-
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nego. Jednym z głównych punktów obrad miała być prezentacja wyni-
ków pracy doraźnego zespołu problemowego do spraw podatkowych, 
którego intensywne działania trwały w marcu.

06-02-2004
Po posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego
W Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w dniach 4–5 
lutego 2004 odbyło się trzecie posiedzenie Rady Działalności Pożytku 
Publicznego.

18-12-2003
Drugie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego
Na drugim posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, w dniu 
17 grudnia 2003, członkowie organizacji pozarządowych i samorzą-
du (Teresa Hernik, Tomasz Sadowski, Krystyna Mrugalska, Krzysztof 
Balon, Ks. Stanisław Słowik, Jakub Wygnański, a ze strony samorządu 
Sławomir Piechota…

17-12-2003
Komunikat z posiedzenia RDPP w dniu 17 grudnia 2003
W drugim posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego uczest-
niczył wicepremier, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej Je-
rzy Hausner.

04-12-2003
Rola Rady Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu pol-
skiego dialogu obywatelskiego i demokracji uczestniczącej
Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Pub-
licznego, prof. Ewa Leś z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu 
Warszawskiego wygłosiła wykład na temat roli Rady Działalności Po-
żytku Publicznego w kształtowaniu polskiego dialogu obywatelskiego 
i demokracji uczestniczącej. Poniżej prezentujemy fragment…

02-12-2003
Trzy spojrzenia na Radę Działalności Pożytku Publicznego
Rada Działalności Pożytku Publicznego jest instytucją, od której ocze-
kuje się, że nie tylko będzie ‚głosem’ trzeciego sektora, ale także przyczy-
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ni się do lepszej współpracy organizacji pozarządowych z administracją 
publiczną zarówno szczebla centralnego, jaki samorządowego, a także 
ożywi i uzupełni dialog społeczny w Polsce…

27-11-2003
Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła prace
– Dzisiejsza uroczystość to ważny moment dla dialogu społecznego 
w Polsce. Do tej pory ograniczał się on do pracodawców, związków za-
wodowych i strony rządowej. Teraz pojawia się nowy partner, który nie 
zastąpi dotychczasowego układu, ale go uzupełni – mówił wicepremier 
Jerzy Hausner…

27-11-2003
Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zadanie nr 1 – zdobyć au-
torytet
– Poziom kompetencji i wagi Rady został w Ustawie w taki sposób usta-
lony, że daje jej to dobry punkt wyjścia, aby stała się znaczącą instytucją 
dialogu obywatelskiego w sprawach pożytku publicznego – w wywia-
dzie dla redakcji ngo.pl mówi Dagmir Długosz, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki i Polityki Społecznej…

21-11-2003
Inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego
W czwartek, 27 listopada 2003, odbędzie się inauguracyjne posiedzenie 
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Weźmie w nim udział m.in. 
premier Leszek Miller.

17-11-2003
Rada Działalności Pożytku Publicznego wybrana! 
Minister Gospodarki, Pracy Polityki Społecznej wybrał członków Rady 
Działałności Pożytku Publicznego. Wśród dziesięciu osób reprezen-
tujących środowisko organizacji pozarządowych czterech brało udział 
w prawyborach w portalu www.ngo.pl.

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/podobne/783930.html (dostęp: 15.03.2013)
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Skład RDPP:

Przedstawiciele organów administracji rządowej oraz jednostek im 
podległych lub przez nich nadzorowanych:
•	 Bogdan Socha, Kazimierz Kuberski – reprezentujący w kolejności 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
•	 Jerzy Kwieciński – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
•	 Jacek Dominik – Ministerstwo Finansów;
•	 Sylwia Sysko-Romańczuk, Krzysztof Stanowski – reprezentujący 

w kolejności Ministerstwo Edukacji Narodowej;
•	 Paweł Soloch – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Po wyborach parlamentarnych 2009 roku, stronę rządową reprezentowali:
•	 Jarosław Duda – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
•	 Jarosław Pawłowski – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
•	 Elżbieta Chojna–Duch – Ministerstwo Finansów;
•	 Krzysztof Stanowski – Ministerstwo Edukacji Narodowej;
•	 Jan Węgrzyn – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zgłoszeni przez 
stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto-
rialnego:
•	 Tomasz Bystroński – członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP;
•	 Robert Choma – przedstawiciel Związku Miast Polskich, Prezydent 

Miasta Przemyśla;
•	 Grażyna Frister, Krzysztof Kwiatkowski, a następnie Marek Mazur 

– przedstawiciele Związku Województw RP;
•	 Andrzej Kościelny – Unia Miasteczek Polskich, Burmistrz Podkowy 

Leśnej;
•	 Ludwik Węgrzyn – Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich.

II kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego 
(2006–2009)
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Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
•	 Tomasz Bilicki – Centrum Służby Rodzinie;
•	 Marcin Dadel – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych;
•	 Teresa Hernik – Związek Harcerstwa Polskiego, Współprzewodni-

cząca RDPP;
•	 Marzena Mendza-Drozd – Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicja-

tyw Pozarządowych;
•	 Witold Monkiewicz – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej;
•	 Tomasz Sadowski – Fundacja „Barka”, następnie Krzysztof Balon – 

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych „WRZOS”;
•	 Tomasz Schimanek – Forum Darczyńców w Polsce;
•	 Ks. Sławomir Sikora, Ks. Ireneusz Lukas – reprezentujący w kolej-

ności Polską Radę Ekumeniczną;
•	 Ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej;
•	 Maciej Żywno – Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej 

CAL, następnie Włodzimierz Sobczak – Krajowa Izba Gospodar-
czo-Rehabilitacyjna.

Współprzewodniczący Rady:
•	 Bogdan Socha, Kazimierz Kuberski – reprezentujący w kolejności 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; po wyborach parlamentar-
nych w 2009 roku: Jarosław Duda;

•	 Teresa Hernik – Związek Harcerstwa Polskiego.

Posiedzenia RDPP:
W roku 2007 odbyły się 4 posiedzenia plenarne Rady: 6 marca, 9–10 

maja, 20 czerwca, 12 września. W roku 2008 odbyło się 5 posiedzeń ple-
narnych Rady: 23 stycznia, 6 lutego, 24 kwietnia, 30 lipca, 15–16 września. 
W roku 2009 odbyło się jedno posiedzenie RDPP: 20 stycznia.

Stałe zespoły RDPP:
•	 Zespół ds. prawnych i monitoringu – zadania, do których powołany 

został zespół to wyrażanie opinii na temat rządowych aktów prawnych, 
stanowiących o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
praca nad tworzeniem koncepcji przepisów podatkowych przyczynia-
jących się do rozwoju środowiska pozarządowego, wyrażanie opinii 
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w przypadku sporów organów administracji publicznej z organizacja-
mi pozarządowymi w oparciu o przepisy prawne. Członkami zespołu 
w roku 2007 byli: Marcin Dadel – Przewodniczący, Tomasz Bilicki, 
Maciej Żywno, Ks. Stanisław Słowik, Grażyna Frister, Paweł So-
loch (MSWiA), Anna Rodek (MSWiA). Przedmiotem prac zespołu 
w roku 2007 i 2008 był głównie projekt nowelizacji ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie.

•	 Zespół ds. programów i funduszy – zadaniem zespołu jest wspieranie 
wdrażania funduszy publicznych, w tym unijnych, umacnianie pozycji 
organizacji pożytku publicznego oraz podmiotów wymienionych w art. 
3 ust. 3 Ustawy w systemie. W pracach zespołu uczestniczyli: Marzena 
Mendza-Drozd – Przewodnicząca, Marcin Dadel, Witold Monkie-
wicz, Tomasz Schimanek, Ks. Sławomir Sikora, Ks. Stanisław Sło-
wik. W roku 2007 zespół pracował przede wszystkim nad projektem 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008–2013, 
zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, w tym 
Szczegółowego Opisu Priorytetów oraz wypracowaniem procedury re-
komendowania przez RDPP przedstawicieli organizacji pozarządowych 
na członków komitetów monitorujących regionalne programy operacyj-
ne oraz Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia na lata 2007–2013. W roku 2008 zespół pracował prze-
de wszystkim nad dokumentami operacyjnymi Rządowego Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008 i projektem Programu Opera-
cyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009–2013.

•	 Zespół ds. dialogu i współpracy – został powołany w celu monito-
rowania zasad i form współpracy administracji publicznej z organi-
zacjami pozarządowymi, wypracowania i promowania standardów 
współpracy, działania na rzecz dialogu obywatelskiego, współpracy 
międzyresortowej i międzynarodowej w zakresie pożytku publicz-
nego. Członkami zespołu byli: Teresa Hernik, Marzena Mendza-
-Drozd, Tomasz Bystroński, Tomasz Schimanek – Przewodniczący, 
Maciej Żywno. W roku 2007 zespół pracował m. in. nad koncepcją 
współpracy z Trójstronną Komisją ds. społeczno-gospodarczych.
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Główne obszary prac RDPP:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Członkowie Rady uczestniczyli w monitorowaniu przebiegu wdrażania 

Rządowego Programu FIO 2007, pracując jednocześnie nad nową koncep-
cją FIO, jako Programu Operacyjnego na lata 2008–2013 oraz brali udział 
w tworzeniu i konsultowaniu dokumentów programowych FIO 2008. Rada 
udzieliła poparcia wnioskowi Ministra Pracy i Polityki Społecznej do Preze-
sa Rady Ministrów z prośbą o uruchomienie co najmniej 20 mln zł z rezerwy 
budżetowej na realizację Programu FIO w 2007 roku. Członkowie Rady 
uczestniczyli w tworzeniu i konsultowaniu dokumentów programowych, 
w  tym zasad przyznawania i rozliczania dotacji, a także monitorowaniu 
przebiegu wdrażania Rządowego Programu FIO 2008, pracując jednocześ-
nie nad koncepcją FIO, jako Programu Operacyjnego na lata 2009–2013. 
Dyskutowano na temat ukierunkowania wsparcia w ramach FIO – wśród 
członków RDPP znaleźli się zwolennicy wspierania projektów innowacyj-
nych, z drugiej strony – wspierania projektów, które nie miałyby szans na 
dofinansowanie z innych źródeł lub realizowanych przez małe lub rozpoczy-
nające działalność organizacje pozarządowe.

Projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Członkowie Rady włączyli się aktywnie w proces przygotowania pro-

jektu nowelizacji ustawy. Jednocześnie Rada monitorowała funkcjonowanie 
przedmiotowej ustawy. Poruszono m. in. temat nowej formuły Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego i rad wojewódzkich. Rada zarekomendowała 
dwie alternatywne koncepcje – usytuowania RDPP przy Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów z Prezesem Rady Ministrów jako Współprzewodniczącym 
lub pozostawienie RDPP przy Ministerstwie Pracy Polityki Społecznej, 
z  zagwarantowaniem koordynacji międzyresortowej poprzez rozszerzenie 
kompetencji ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Jedno-
cześnie Rada monitorowała funkcjonowanie przedmiotowej ustawy.

Projekt ustawy o fundacjach
RDPP uczestniczyła w procesie opiniowania projektu ustawy o funda-

cjach. W ramach tych działań nawiązano współpracę z Kancelarią Prezesa 
Rady Ministrów oraz Zespołem Parlamentarnym ds. Współpracy z Or-
ganizacjami Pozarządowymi. 25 października 2006 roku RDPP zorgani-
zowała wraz z Departamentem Pożytku Publicznego MPiPS konferencję 
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poświęconą ustawie, w której wzięli udział przedstawiciele organizacji po-
zarządowych i administracji publicznej. W lutym 2007 r. podczas spotkania 
Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz zaproponował RDPP przygoto-
wanie własnego projektu ustawy o fundacjach.

Rekomendacje odnośnie zmiany zapisu celów Priorytetu V Dobre rzą-
dzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

Opiniowanie aktów prawnych 
W 2006 roku Rada zaopiniowała 16 dokumentów, głównie projektów 

ustaw i rozporządzeń. Do Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2007 
roku wpłynęło ponad 70 projektów aktów prawnych i dokumentów, w tym 
projekty ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i wytycznych, z prośbą o zaopinio-
wanie. W 2008 roku do Rady Działalności Pożytku Publicznego wpłynęło 
około 80 projektów aktów prawnych i dokumentów, w tym projekty ustaw, 
rozporządzeń, zarządzeń i wytycznych, z prośbą o zaopiniowanie. Członko-
wie RDPP poznali m.in. założenia poselskiego projektu nowelizacji ustawy 
o spółdzielniach socjalnych.

Dokumenty, co do których Rada przekazała swoje stanowisko:
•	 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniają-

cego rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 
2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinanso-
wanie działań oraz wzoru umowy dofinansowanie działania w ramach 
programu operacyjnego – program Inicjatywy Wspólnotowej Equal;

•	 Pakiet projektów dokumentów związanych z przebudową systemu 
pomocy materialnej dla uczniów, służącej przełamywaniu barier edu-
kacyjnych młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;

•	 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniają-
cego rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawo-
zdawczości dotyczącej realizacji NPR, trybu kontroli realizacji NPR 
oraz trybu rozliczeń;

•	 Podstawowe Kierunki Działań Rządu w zakresie realizacji Rządowe-
go Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006;

•	 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w kla-
sach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół mu-
zycznych I stopnia w roku szkolnym 2006/2007;
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•	 Zasady wyłaniania kandydatów do Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno – Społecznego;

•	 Projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
•	 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie warunków, 

jakie muszą spełnić jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić 
studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia;

•	 Założenia do reformy systemu integracji społecznej oraz służb spo-
łecznych;

•	 Projekt ustawy o zmianie ustawy o fundacjach oraz niektórych innych 
ustaw;

•	 Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie;

•	 Podstawowe Kierunki Działań Rządu w zakresie realizacji Rządowe-
go Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007;

•	 Projekt ustawy o fundacjach;
•	 Opiniowanie dokumentów – Rządowy Program FIO;
•	 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące komitetów 

monitorujących;
•	 Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.

Mechanizm 1% 
Członkowie RDPP dyskutowali na temat możliwości wskazywania 

w zeznaniu podatkowym preferencji podatnika dotyczących rozdysponowa-
nia przez organizację pożytku publicznego odpisu 1% podatku. Rozwiązanie 
to, zdaniem części członków RDPP, rodzi zagrożenie nadużyć i wykorzysta-
nia środków z mechanizmu 1% do celów partykularnych. Podniesiony został 
także temat wykluczenia z obwieszczenia organizacji zajmujących się dzia-
łalnością gospodarczą, wymagającą koncesji. Rozważano również problem 
wydatkowania środków pochodzących z odpisu 1%, które pozostają niewy-
korzystane w wypadku utraty przez organizację statusu organizacji pożytku 
publicznego.

Rekomendacje do Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia 2007–2013

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego, efektem 
prac nad procedurą wyboru przedstawicieli III sektora oraz głosowania były 
rekomendacje dla następujących organizacji: Caritas Polska, Związek Harcer-
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stwa Polskiego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Funda-
cja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Przedsiębiorczości i Nauki.

Rekomendacje do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapi-
tał Ludzki 2007–2013 

W czerwcu 2007 r. zadecydowano o wyborze następujących organizacji 
jako reprezentantów III sektora w KM PO KL 2007–2013: Fundacja Roz-
woju Demokracji Lokalnej, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządo-
wych, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Stała 
Konferencja Ekonomii Społecznej reprezentowana przez Fundację Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Rekomendacje do Pre-Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Pomoc Techniczna 2007–2013 

Na posiedzeniu Rady w czerwcu 2007 r. rekomendacje do udziału w pra-
cach Komitetu uzyskały organizacje: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokal-
nej oraz Związek Banków Polskich.

Rekomendacje do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Po-
moc Techniczna 2007–2013 

Rekomendację Rady uzyskały organizacje: Fundacja Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Rekomendacje do Pre-Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 

Rekomendację uzyskały organizacje: Związek Stowarzyszeń Polska Zie-
lona Sieć – sektor ochrony środowiska, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Roz-
działu Energii Elektrycznej – sektor infrastruktury energetycznej, Caritas 
Polska – sektor bezpieczeństwa zdrowotnego i systemu ochrony zdrowia, 
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy – sektor transportu, Związek Har-
cerstwa Polskiego – sektor kultury i dziedzictwa kulturowego.

Wybór przedstawicieli do Komitetów Monitorujących Regionalne Pro-
gramy Operacyjne 

Rada rekomendowała przedstawicieli organizacji pozarządowych, mają-
cych uczestniczyć w Komitetach Monitorujących Programy Operacyjne na 
poziomie województw.
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Zaopiniowanie list przedstawicieli III sektora wybranych do Podkomite-
tów Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007– 
–2013 we wszystkich województwach.

Rekomendacje do Pre-Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 

W roku 2007 nie udzielono rekomendacji dla kandydatów zgłoszonych 
do uczestnictwa w charakterze obserwatorów w pracach Pre-KM PO IG na 
lata 2007–2013 r. ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń organizacji 
zajmujących się problematyką PO IG 2007–2013.

Rekomendację do Komitetu Monitorującego dla Szwajcarsko – Polskie-
go Programu Współpracy 

Rekomendację otrzymali Marcin Dadel i Teresa Hernik, jako przedsta-
wiciele Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Rekomendacje dla członków wojewódzkich Rad oddziałów NFZ 
Rada dokonała wyboru członków wojewódzkich Rad oddziałów NFZ 

województwa warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego w związku z rezyg-
nacją dotychczasowych jej członków rekomendowanych przez Radę Dzia-
łalności Pożytku Publicznego na mocy art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135).

Wybór przedstawicieli do Komitetów Monitorujących Regionalne Pro-
gramy Operacyjne 

Rada rekomendowała przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmu-
jących się problematyką ekologiczną, mających uczestniczyć w pracach Ko-
mitetów Monitorujących Programy Operacyjne na poziomie województw 
– Stowarzyszeniu na rzecz Ekorozwoju „AGRO-GROUP” do Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podla-
skiego na lata 2007–2013, Polskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków do 
Komitetu Monitorującego RPO Warmia i Mazury na lata 2007–2013. Re-
komendację do KM RPO Województwa Podkarpackiego otrzymali przed-
stawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii 
„HORYZONTY”, do KM RPO Województwa Mazowieckiego – WWF 
Polska – Światowego Funduszu Na Rzecz Przyrody, do KM RPO Woje-
wództwa Łódzkiego – przedstawiciele Fundacji „Nasze Zoo” oraz Stowarzy-
szenia „Film – Przyroda – Kultura”.
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Monitorowanie danych z kontroli działalności organizacji pożytku pub-
licznego dokonywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
Członkowie RDPP zapoznali się także z wynikami kontroli Najwyższej 
Izby Kontroli dotyczącej prawidłowości udzielania i rozliczania przez jed-
nostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom nie-
zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Kontakty z partnerami społecznymi 
Zasygnalizowano konieczność oraz podjęto próby nawiązania ściślejszej 

współpracy z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych oraz Stałą Podkomisją ds. Organizacji Pozarzą-
dowych, działającą w ramach Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Człon-
kowie RDPP przedstawili także koncepcję uczestnictwa przedstawiciela 
III sektora w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialne-
go w charakterze obserwatora. Argumentowano, że byłby to dobry sposób 
na usprawnienie przepływu informacji pomiędzy administracją publiczną 
a sektorem pozarządowym, zwłaszcza w sprawach dotyczących współpracy 
międzysektorowej.

Zbiórki publiczne 
Podkreślona została konieczność aktualizacji przepisów prawnych w tym 

zakresie.

Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
Rada zajmowała się również tematem nowelizacji Strategii Wspierania 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Nacisk położono na konieczność 
uzupełnienia diagnozy, wskaźników i prognoz Strategii. W 2008 roku człon-
kowie RDPP przyjęli jednomyślnie uchwałę dotyczącą rekomendacji prac 
nad aktualizacją Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego 2007–2013.

Monitorowanie prac związanych z konkursami ogłaszanymi w ramach 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Monitorowanie postępów w realizacji projektów systemowych oraz kon-
kursowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007–2013 
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Członkowie Rady otrzymali informację na temat projektu systemowego 
pt.: Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej (Priorytet I 
Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytu-
cji pomocy i integracji społecznej) oraz projektu systemowego Zwiększenie po-
ziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywa-
telskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego 
(Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sek-
tora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora). Członkowie 
RDPP zapoznali się również ze wstępną wersją Planu Działania na rok 2009 
dla Poddziałania 5.4.1 w ramach PO KL 2007–2013, z uwzględnieniem 
projektów systemowych i konkursowych.

Dostęp organizacji pożytku publicznego do czasu antenowego w me-
diach publicznych 

Członkowie Rady zwrócili uwagę na konieczność silniejszego zaakcen-
towania problematyki szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej w me-
diach publicznych. Wyrazili przy tym gotowość wzięcia udziału w toczącej 
się dyskusji na temat definicji misji mediów publicznych.

Kwestia VAT od sms’ów charytatywnych 
Członkowie RDPP podnosili wielokrotnie konieczność zwolnienia da-

rowizn przekazywanych za pomocą sms’ów z podatku VAT.

Uproszczenie księgowości dla małych organizacji 
Podkreślano konieczność uproszczenia zasad dla organizacji, których ob-

roty nie przekroczył pewnego limitu.

Inne obszary aktywności:
•	 Reprezentowanie Rady podczas konferencji, seminariów, spotkań, 

dotyczących szeroko rozumianej problematyki trzeciego sektora, or-
ganizowanych przez administrację publiczną, środowiska naukowo-
-badawcze oraz organizacje pozarządowe;

•	 Rekomendacja kandydatów na członków Europejskiego Komi-
tetu Ekonomiczno – Społecznego: Członkowie Rady Działalności 
Pożytku Publicznego opiniowali dokument opracowany przez Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej  Zasady wyłaniania kandyda-
tów do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego, a następ-
nie w maju 2006 r. rekomendowali następujące osoby na członków 
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EKES: Krzysztof Balon (WRZOS), Tomasz Czajkowski (Parlament 
Studentów RP), Krzysztof Kamieniecki (Fundacja Instytut na rzecz 
Ekorozwoju, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich), Marzena 
Mendza – Drozd (OFOP), Krzysztof Pater (ZHP), Jolanta Plakwicz 
(Fundacja PSF Centrum Kobiet), Elżbieta Maria Szadzińska (Fede-
racja Konsumentów Rada Krajowa);

•	 Konferencja Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – kolejny etap rozwoju 
instrumentów prawnych: 25 października 2006 r. Rada, wraz z De-
partamentem Pożytku Publicznego, zorganizowała konferencję dla 
środowiska organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorzą-
du współpracujących z organizacjami, poświeconą nowelizacji ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz projektowi 
ustawy o fundacjach, z udziałem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
(Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – kolejny etap rozwoju instrumen-
tów prawnych);

•	 Udział w pracach grup roboczych: członkowie RDPP uczestniczą 
w pracach zespołów roboczych ds. Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (Marzena Mendza – Drozd, Tomasz Schimanek), Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Ks. Stanisław Słowik, 
Maciej Żywno, Radosław Gawlik – rekomendowany przez RDPP) 
oraz   Komisji Ewaluacyjnej Phare PL 2004/016–829.01.02.02 
Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organi-
zacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu (Ks. Sta-
nisław Słowik);

•	 nawiązanie współpracy z Zespołem Parlamentarnym ds. Współ-
pracy z Organizacjami Pozarządowymi: Marszałek Senatu RP Bog-
dan Borusewicz wziął udział w posiedzeniu RDPP 8 czerwca 2006 r. 
Współprzewodnicząca Teresa Hernik bierze udział w posiedzeniach 
Zespołu Parlamentarnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi.

(za: Sprawozdanie z funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie za 2006 rok, 2008, s. 300–304, Sprawozdanie z funkcjono-
wania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok, 
2009, s. 267–271, Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie za 2008 rok. 2010, s. 78–83, Sprawozdanie 
z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 
2009 rok. 2011, s. 140–146).
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Ks. Stanisław Słowik, członek RDPP I, II, III, IV kadencji

Na ile Rada Działalności Pożytku Publicznego jest efek-
tywnym narzędziem dialogu obywatelskiego?

W wymiarze uniwersalnym Rada nie jest wystarczającym narzędziem 
dialogu obywatelskiego; zarówno jej instytucjonalne umocowanie jako cia-
ło pomocnicze przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, 
jak i możliwości indywidualne osób każdorazowo wchodzących w jej skład 
powodują, że nie należy jej postrzegać jako najbardziej efektywnego forum 
dialogu obywatelskiego. Jednak Rada w jej obecnym kształcie jest dobrym 
partnerem i właściwą płaszczyzną do promowania i upowszechniania 
idei dialogu obywatelskiego. Jakość tego dialogu każdorazowo zależy od 
wkładu i nastawienia partnerów, którzy postrzegają ją jako platformę 
dialogu. Z moich obserwacji prac Rady poszczególnych kadencji wynika, 
że zaangażowanie ze strony przedstawicieli administracji rządowej na 
rzecz budowania dialogu było i pozostaje raczej znikome. Wyjątek stano-
wiła I kadencja, którą wspominam jako najbardziej efektywną w rozwoju 
Rady jako instytucji: być może powodował to efekt nowości i świeżości, 
a być może mocne poparcie rządu i prestiż, jakim się Rada wtedy cieszyła. 
Osoby delegowane ze strony rządowej do prac w Radzie były na tyle umo-
cowane i osobiście zaangażowane, że udało się wypracować wówczas sze-
reg kluczowych rozwiązań dla sektora obywatelskiego, które funkcjonują do 
dziś: np. mechanizm 1%, czy program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
II kadencja była dla Rady czasem zmarnowanym ze względu na dynamikę 
zmian na szczeblu rządowym oraz brak profesjonalizmu przedstawicieli 
ze strony rządowej delegowanych do pracy na jej forum. Okres, który na-
stąpił później, to czas względnej stabilizacji, który nie zaowocował jed-
nak ważnymi rozwiązaniami w zakresie polityki publicznej dla relacji: 
administracja publiczna – sektor obywatelski. Atmosfera tworzona przez 
przedstawicieli Ministerstwa Finansów nie wzmacnia przekonania, że 
Rada jest potrzebnym partnerem w modyfikacji dotychczasowych oraz wy-
pracowywaniu nowych ram instytucjonalnych dla mnożących się wyzwań 
i problemów, przed którymi Polska się znajduje, ale jest kolejnym ciałem 
chcącym nadwyrężyć finanse publiczne.
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22-01-2009
Rada spotkała się po raz ostatni 
Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji zebrała się po raz 
ostatni 20 stycznia 2009. W spotkaniu udział wziął m.in. minister Jaro-
sław Duda, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
i współprzewodniczący RDPP oraz minister Elżbieta Chojna-Duch, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów…

08-01-2009
Rada pod lupą 
Kończy się druga kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego 
(RDPP). Zapytaliśmy zasiadających w niej przedstawicieli trzeciego 
sektora, jak oceniają jej działalność, czy sprawdza się jej formuła, a także 
o wyzwania stojące przed RDPP trzeciej kadencji.

11-12-2008
Pozarządowi kandydaci do RDPP
Departament Pożytku Publicznego ogłosił listę kandydatów na człon-
ków Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji reprezentu-
jących organizacje pozarządowe, którzy pozytywnie przeszli ocenę for-
malną.

21-10-2008
RDPP o przyszłej RDPP
Poniżej prezentujemy uchwałę Rady Działalności Pożytku Publicznego 
z lipca 2008. Uchwała jest rekomendacją do nowelizacji ustawy o pożyt-
ku. Choć rekomendacje te nie zostały dotąd uwzględnione, warto wie-
dzieć, co obecni członkowie Rady sądzą o tym, jak powinna wyglądać 
ona w przyszłości. Wydaje się to szczególnie istotne…

14-07-2008
W sejmie o ustawie, VAT i FIO
10 lipca 2008 odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu 

II kadencja RDPP w wybranych relacjach portalu www.ngo.pl
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ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Przedmiotem posie-
dzenia były między innymi informacja prezydium Zespołu na temat 
postępów prac nad rozwiązaniem kwestii zwolnienia z podatku VAT 
darowizn rzeczowych przekazywanych organizacjom charytatywnym…

03-07-2008
Jaka ustawa? – stanowisko RDPP
W kwietniu 2008 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) 
przyjęła uchwałę w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie. Publikujemy pierwszą część 
zmian zaproponowanych przez RDPP.

14-06-2007
Nabór członka do Rady lubelskiego oddziału NFZ
Rada Działalności Pożytku Publicznego, w związku z brakiem zgłoszeń 
na rozpisany wcześniej konkurs, ponownie zaprasza do składania ofert 
do uczestnictwa w pracach Rady lubelskiego oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

11-06-2007
RDPP: Informacja dot. rekomendacji przedstawicieli III sektora do 
KM RPO
Zgodnie z zapisami Wytycznych nr 3 dotyczącymi komitetów moni-
torujących w ramach NSRO 2007–2013, Rada Działalności Pożytku 
Publicznego rekomenduje przedstawicieli organizacji pozarządowych 
w skład komitetu monitorującego regionalny program operacyjny…

05-04-2007
Pierwszy rok RDPP. Podsumowanie Departamentu
Ile odbyło się posiedzeń, jak działały zespoły problemowe, czym się zaj-
mowały – Departament Pożytku Publicznego przygotował informację na 
temat pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego w ubiegłym roku.

02-04-2007
RDPP. Krok w przód i dwa w tył
Rada Działalności Pożytku Publicznego powstała w listopadzie 2003 
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roku. Środowisko pozarządowe wiązało z nią ogromne nadzieje. Po-
czątkowo wydawało się, że nie są one płonne, obecnie – rola Rady jest 
kwestionowana.

02-04-2007 
Problemy wewnętrzne RDPP to drobiazgi
O proteście członków RDPP, o tym, czy możliwy jest dialog obywa-
telski (w tym z Komisją Trójstronną) rozmawiamy z Bogdanem So-
chą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 
współprzewodniczącym RDPP.

06-03-2007
RDPP – Stanowisko Zarządu OFOP
Zaniepokojony informacjami docierającymi do sektora pozarządowe-
go z Rady Działalności Pożytku Publicznego, Zarząd Ogólnopolskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych w dniu 22 stycznia 2007 podjął 
decyzję o wystąpieniu do Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz do 
Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds…

21-02-2007
Dlaczego nie podpisałem się pod listem moich kolegów z Rady?
Tomasz Schimanek, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
wyjaśnia dlaczego nie podpisał się pod opublikowanym wczoraj (20 lu-
tego 2007) listem części członków RDPP oraz przedstawia swoje spoj-
rzenie na problemy Rady.

18-12-2006
Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego
6 grudnia 2006 odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego, w trakcie którego zastępca Departamentu Pożytku 
Publicznego Piotr Kontkiewicz omówił stan prac nad ustawą o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie. W toku uzgodnień 
międzyresortowych (gdyż na tym etapie znajduje się obecnie projekt 
ustawy…
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13-12-2006
Minister Pracy i Polityki Społecznej na posiedzeniu RDPP
Podsumowanie prac RDPP w 2006 roku oraz harmonogram prac RDPP 
na przyszły rok, a także stan prac nad nowelizacją ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rządowym Programem 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2007 r., były głównymi tematami 
kolejnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego…

18-09-2006
Komunikat z posiedzenia RDPP
W poniedziałek 11 września 2006 r. odbyło się posiedzenie plenarne 
Rady Działalności Pożytku Publicznego. W obradach wzięli udział 
członkowie Rady, przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Marszałka Senatu, oraz Stowa-
rzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych…

23-08-2006
RDPP poza rozdzielnikiem
Od kilku dni piszemy o rządowym projekcie zmian w ustawie o funda-
cjach, który może sparaliżować działalność polskich fundacji. Na temat 
projektu wypowiedziało się Forum Darczyńców, Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka i OFOP. Rada Działalności Pożytku Publicznego nie 
zabrała głosu…

31-07-2006
RDPP o VAT, 1%, Kapitale Ludzkim i FIO
28 lipca 2006 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Czterogodzinną dyskusję zdominowały trzy zasadnicze 
kwestie: proponowane zmiany w rządowym pakiecie ustaw podatko-
wych, które odnoszą się także do funkcjonowania organizacji pozarzą-
dowych…

28-07-2006
Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 
– 28 lipca 2006 r. 
W piątek 28 lipca 2006 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dzia-
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łalności Pożytku Publicznego. W obradach wzięli udział członkowie 
Rady, przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwo-
ju Regionalnego, pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego oraz 
obserwator (przedstawiciel Instytutu Spraw Publicznych).

27-07-2006
FIO 2006. Opinia RDPP
13 lipca 2006 Rada Działalności Pożytku Publicznego przedstawiła 
Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej opinię na temat procesu wyła-
niania projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach programu 
FIO 2006. Główne zarzuty członków Rady dotyczą oceny dokonanej 
przez ekspertów…

14-06-2006
Komunikat z posiedzenia RDPP
W czwartek, 8 czerwca 2006, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego II kadencji.

12-06-2006
Jest drugi współprzewodniczący RDPP
8 czerwca 2006 Bogdan Socha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej został współprzewodniczącym Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego, reprezentującym stronę rządową.

07-06-2006
Plany i niepokoje członków RDPP
8 czerwca 2006 zaplanowano drugie posiedzenie Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. Do tej pory jej członkowie – pracując głównie 
w zespołach problemowych – zajmowali się sprawami bieżącymi oraz 
tymi, które się zebrały w okresie „bezkrólewia” pomiędzy zakończeniem 
kadencji pierwszej Rady a powołaniem obecnej…

02-06-2006
RDPP o projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Rada Działalności Pożytku Publicznego sformułowała uwagi do pro-
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jektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowanego 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. RDPP uznała uporządko-
wanie działań za niezwykle istotne, wskazała jednak, że w projekcie po-
minięto pewne obszary działań…

23-02-2006
Komunikat z I posiedzenia RDPP drugiej kadencji
„Szanowni Państwo, przed Wami, przed Nami wielkie wyzwania. Bilans 
otwarcia zawiera punkty – ważne, strategiczne dla rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego w Polsce, dla umacniania idei i instytucji, które 
zostały wypracowane przez sektor i administrację w zakresie pożytku 
publicznego – nowelizacja ustawy…

15-02-2006
Nowa Rada rozpoczęła prace
Po raz pierwszy zebrała się Rada Działalności Pożytku Publicznego 
drugiej kadencji. Rada zajmie się w pierwszej kolejności tym, co pozo-
stawili po sobie poprzednicy: wnioskami dotyczącymi zmian w ustawie 
o pożytku oraz zmianami w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jedną 
z pilniejszych rzeczy…

13-02-2006
W środę pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego II kadencji
15 lutego 2006 odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. Spotkanie będzie miało miejsce w sali i. A. Bącz-
kowskiego w gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na ulicy 
Nowogrodzkiej 1/3/5.

14-01-2006
Oni zasiądą w Radzie!
Znamy juz nazwiska osób, które zasiądą w Radzie Działalności Pożyt-
ku Publicznego II kadencji! 11 stycznia 2006 Krzysztof Michałkiewicz, 
Minister Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptował listę kandydatów na 
członków RDPP II kadencji. 6 osób spośród 10 zaakceptowanych przez 
Ministra znalazło się na liście kandydatów…

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/podobne/783930.html (dostęp: 15.03.2013)
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Skład RDPP:

Przedstawiciele organów administracji rządowej oraz jednostek im 
podległych lub przez nich nadzorowanych:
•	 Jarosław Duda – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
•	 Elżbieta Chojna-Duch – Ministerstwo Finansów;
•	 Agnieszka Buła-Kopańska – Ministerstwo Gospodarki;
•	 Adam Giersz – Ministerstwo Sportu i Turystyki;
•	 Tomasz Siemoniak – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zgłoszeni przez 
stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto-
rialnego:
•	 Tomasz Bystroński – Związek Gmin Wiejskich RP;
•	 Robert Choma – Związek Powiatów Polskich;
•	 Michał Guć – Związek Miast Polskich;
•	 Andrzej Kościelny – Unia Miasteczek Polskich;
•	 Aldona Wiktorska-Święcka – Unia Metropolii Polskich.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
•	 Krzysztof Balon – Wspólnota Robocza Związków Organizacji So-

cjalnych „WRZOS”;
•	 Marek Borowski – Bank Żywności w Olsztynie;
•	 Marcin Dadel – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządo-

wych;
•	 Teresa Hernik – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych;
•	 Maciej Lis – Polska Rada Ekumeniczna;
•	 Anna Sienicka – Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES), re-

prezentowana przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych;
•	 Małgorzata Sinica – Związek Harcerstwa Polskiego;

III kadencja Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego (2009–2012)
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•	 Ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej;
•	 Wojciech Ratyński – Naczelna Organizacja Techniczna, Federacja 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych;
•	 Jan Jakub Wygnański – Stowarzyszenie KLON/JAWOR.

Współprzewodniczący Rady:
•	 Jarosław Duda – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
•	 Jan Jakub Wygnański – Stowarzyszenie KLON/JAWOR.

Posiedzenia RDPP:
W roku 2009 odbyło się pięć posiedzeń RDPP: 29 kwietnia, 3 czerwca, 

17 lipca, 9 października, 3 grudnia. W 2010 r. odbyło się 5 posiedzeń plenar-
nych: 28 stycznia, 17 czerwca, 14 lipca, 8 września, 24 listopada, dwa posie-
dzenia pozarządowej strony RDPP: 23 marca, 2 czerwca, a także ok. 40 po-
siedzeń zespołów problemowych RDPP. W 2011 r. odbyło się 7 posiedzeń 
plenarnych, w tym jedno dwudniowe posiedzenie wyjazdowe: 20 stycznia, 
9 marca, 6 kwietnia, 18–19 maja, 21 czerwca, 12 października, 17 listopada, 
a także ok. 35 posiedzeń zespołów problemowych RDPP. W dniu 15 kwiet-
nia 2011 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. dialogu i współpracy z przed-
stawicielami Rad Oddziałów Wojewódzkich NFZ, niniejszy Zespół zajął 
się również organizacją spotkania ogólnopolskiej Rady z przedstawicielami 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych RDPP (15 września 2011). Z kolei 
Zespół ds. programów i funduszy zorganizował seminarium międzynaro-
dowego nt. rozwoju wolontariatu długoterminowego w Polsce (29 września 
2011). W 2012 roku odbyły się 3 posiedzenia RDPP III kadencji: 19 stycz-
nia 2012 r., 21 marca 2012 r., 18 kwietnia 2012 oraz 7 posiedzeń Zespołów 
problemowych.

Stałe zespoły RDPP:
•	 Zespół ds. prawnych i monitoringu – zadania, do których powołany 

został zespół to wyrażanie opinii na temat rządowych aktów prawnych, 
stanowiących o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
praca nad tworzeniem koncepcji przepisów podatkowych przyczy-
niających się do rozwoju środowiska pozarządowego, wyrażanie opinii 
w przypadku sporów organów administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi w oparciu o przepisy prawne. Członkami zespołu w ra-
mach III kadencji RDPP w roku 2009 byli: Anna Sienicka (Przewod-
nicząca), Marek Borowski, Elżbieta Chojna-Duch, Robert Choma, 
Marcin Dadel, Michał Guć, Maciej Lis, Ks. Stanisław Słowik.
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•	 Zespół ds. programów i funduszy – zadaniem zespołu jest wspiera-
nie wdrażania funduszy publicznych, w tym unijnych, umacnianie po-
zycji organizacji pożytku publicznego oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy w systemie. W pracach zespołu uczestniczyli 
w ramach III kadencji RDPP w roku 2009: Krzysztof Balon (Prze-
wodniczący), Marcin Dadel, Adam Giersz, Wojciech Ratyński, To-
masz Siemoniak, Ks. Stanisław Słowik. 

•	 Zespół ds. dialogu i współpracy – został powołany w celu monito-
rowania zasad i form współpracy administracji publicznej z organi-
zacjami pozarządowymi, wypracowania i promowania standardów 
współpracy, działania na rzecz dialogu obywatelskiego, współpracy 
międzyresortowej i międzynarodowej w zakresie pożytku publicz-
nego. Członkami zespołu byli w ramach III kadencji RDPP w roku 
2009: Teresa Hernik (Przewodnicząca), Krzysztof Balon, Agniesz-
ka Buła-Kopańska, Tomasz Bystroński, Małgorzata Sinica, Aldo-
na Wiktorska-Święcka.

Uchwałą nr 3 RDPP z dnia 21 czerwca 2011 roku powołany został po-
nadto Doraźny Zespół ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w celu 
zebrania i doprecyzowania postulatów organizacji pozarządowych, dotyczą-
cych następnego okresu programowania (po 2013) oraz zaproponowania 
najlepszych sposobów ich realizacji, w tym w ramach istniejących struktur 
i mechanizmów. W skład Zespołu powołani zostali następujący członko-
wie: Krzysztof Balon (Przewodniczący), Marek Borowski, Teresa Hernik, 
Marcin Dadel, Małgorzata Sinica. Do najważniejszych kwestii, którymi 
w 2011 r. zajmował się Zespół należą:

•	 projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i projekt rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy doty-
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1083/2006, a dokładnie doprowadzenie do tego, aby imple-
mentacja zapisów niniejszych rozporządzeń spowodowała lepszą ope-
racjonalizację tych środków na poziomie krajowym;
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•	 współpraca z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a także z or-
ganizacjami pozarządowymi, przy konsultacji dokumentów ramo-
wych dotyczących EFS 2014–2020;

•	 dyskusje nt. możliwości realizacji postulatów organizacji pozarzą-
dowych w istniejących ramach prawnych oraz ew. propozycji zmian 
prawnych.

Główne obszary prac RDPP:

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009–2013 
Członkowie Rady uczestniczyli w tworzeniu i konsultowaniu dokumen-

tów programowych PO FIO w latach 2009 i 2010, w tym zasad przyzna-
wania i rozliczania dotacji, a także monitorowaniu przebiegu wdrażania PO 
FIO w roku 2009. Rada zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia 
gruntownej ewaluacji dotychczasowych edycji FIO. Dyskutowano także 
m.in. na temat niewielkiego zainteresowania priorytetami II i IV, konieczno-
ści zweryfikowania, na ile z PO FIO finansowane są działania, które należą 
do obowiązków samorządu, dowartościowywania w przyszłości projektów 
realizowanych we współpracy z samorządami oraz dywersyfikacji wsparcia 
w zależności od regionu.

Projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Członkowie Rady włączyli się aktywnie w proces konsultowania projek-

tu nowelizacji ustawy, uruchomiony w porozumieniu z parlamentarzystami 
oraz rządem, m.in. w czasie prac sejmowej podkomisji stałej ds. współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi i seminariów tematycznych, w których 
uczestniczyli członkowie RDPP, eksperci oraz organizacje aktywne w ob-
szarze legislacji. Dyskusja dotyczyła m.in. definicji organizacji pozarządo-
wej, kwestii działalności odpłatnej, współpracy organizacji pozarządowych 
z administracją publiczną oraz inicjatywy lokalnej. Członkowie Rady pod-
kreślali także konieczność podjęcia działań edukacyjnych w zakresie noweli-
zacji ustawy. Rada wzięła udział w procesie konsultacji projektów rozporzą-
dzeń do ustawy: projektu rozporządzenia w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego, wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania, projektu rozporządzenia w sprawie 
przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego oraz projektu roz-
porządzenia w sprawie sprawozdania merytorycznego z działalności organiza-
cji pożytku publicznego.
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Opiniowanie aktów prawnych 
Radzie Działalności Pożytku Publicznego przekazywane były projekty 

aktów prawnych i dokumentów, w tym projekty ustaw, rozporządzeń, zarzą-
dzeń i wytycznych, z prośbą o zaopiniowanie. Członkowie RDPP przedsta-
wili uwagi m.in. do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją 
programów operacyjnych.

Mechanizm 1% 
RDPP negatywnie odniosła się do praktyki zbierania odpisu 1% po-

datku na rzecz osób indywidualnych oraz podmiotów nie posiadających 
statusu organizacji pożytku publicznego oraz do postulatów grona orga-
nizacji pożytku publicznego związanych z pełnym otwarciem możliwości 
przekazywania otrzymanych z 1% środków na prowadzenie działalności 
gospodarczej.

Dostęp organizacji pożytku publicznego do czasu antenowego w me-
diach publicznych

Członkowie Rady zwrócili uwagę na konieczność silniejszego zaak-
centowania problematyki szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej 
w mediach publicznych. Wyrazili przy tym gotowość wzięcia udziału 
w  pracach nad projektem rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji.

Kwestia VAT od sms’ów charytatywnych 
Członkowie RDPP podnosili wielokrotnie konieczność zwolnienia daro-

wizn przekazywanych za pomocą sms’ów z podatku VAT. Argumentowano, 
że większość krajów, z wyłączeniem Bułgarii, stosuje tego typu rozwiązania 
w ramach prawodawstwa unijnego.

Uproszczenie księgowości dla małych organizacji 
Podkreślano konieczność uproszczenia zasad dla organizacji, których obroty 
nie przekroczyły określonego limitu.

Monitorowanie postępów w realizacji projektów systemowych realizowa-
nych w ramach
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 przez Departament 
Pożytku Publicznego MPiPS 

Członkowie Rady otrzymali informację na temat projektu systemowego 
pt.: Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządo-
wego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą 
pożytku publicznego oraz projektu systemowego pt. Model współpracy admini-
stracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnie-
nie standardów współpracy, współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 
5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe 
dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

Kontakty z partnerami społecznymi 
Nawiązano ścisłą współpracę z sejmową podkomisją stałą ds. współpra-

cy z organizacjami pozarządowymi, działającą w ramach Sejmowej Komisji 
Polityki Społecznej. Postanowiono wystosować do Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych propozycję spotkania w sprawie wymiany sta-
łych „ambasadorów” pomiędzy RDPP a Komisją Trójstronną.

Zbiórki publiczne 
Podkreślona została konieczność aktualizacji przepisów prawnych w tym 

zakresie, niedostosowanych do realiów społeczeństwa informacyjnego oraz 
przyczyniających się do sytuacji, w której beneficjentem zbiórek jest niewiel-
ka liczba największych organizacji. Wątpliwości wzbudziła np. konieczność 
sprawozdania z wydatkowania środków ze zbiórki w okresie miesiąca od 
zakończenia zbiórki czy też interpretacja, że już sama publikacja numeru 
konta bankowego na stronie WWW jest formą organizacji zbiórki publicz-
nej i jako taka wymaga zgody odpowiedniego urzędu. Regulacji wymaga 
także kwestia zbiórek w sytuacjach nagłych, kryzysowych.

Rekomendowanie przedstawicieli III sektora do udziału w pracach ciał 
doradczych

Rada wskazała m. in. kandydatów na członków: Rady Podlaskiego Od-
działu Wojewódzkiego NFZ, Komisji Oceniającej w ramach obszaru te-
matycznego Ochrona zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpra-
cy, Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia, Komitetu 
Monitorującego PO FIO 2009–2013, Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych 
w  Zakresie Ekonomii Społecznej, Krajowej Sieci Tematycznej w ramach 
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Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia i Integracji Społecznej PO KL 2007–2013. 
Członkowie RDPP podjęli także decyzję o rekomendowaniu przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, działających w obszarze ochrony środowiska do 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego 
na lata 2007–2013 oraz KM RPO Województwa Lubelskiego 2007–2013 
oraz zaakceptowali protokół z przebiegu głosowania na kandydatów organi-
zacji pozarządowych na członków PKM PO KL Województwa Zachodnio-
pomorskiego wraz z listą wybranych kandydatów.

System konsultacji dokumentów i procedura rekomendacji 
Rada uznała za konieczne ustalenie procedur działania, w tym rekomen-

dowania przedstawicieli środowiska pozarządowego do różnego typu ciał 
doradczych, w tym do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
oraz systemu konsultacji przez RDPP dokumentów, aktów prawnych lub de-
cyzji oraz współpracy w tym zakresie z organizacjami oraz specjalistami w da-
nych dziedzinach. Procedury, a także jawność posiedzeń i ich dostępność dla 
przedstawicieli mediów przyczynić się mają do przejrzystości działań Rady.

Transparentność działania organizacji pozarządowych 
Rada zapowiedziała dyskusję na temat przejrzystości działania organi-

zacji pozarządowych. Wśród koncepcji padł pomysł ujednolicenia systemu 
wynagrodzeń z tytułu zadań realizowanych przez organizacje ze środków 
publicznych. Dyskutowano także na temat koncepcji certyfikowania organi-
zacji pożytku publicznego, zaproponowanej przez Fundację Anny Dymnej 
„Mimo wszystko”. Członkowie RDPP uznali, że RDPP nie posiada manda-
tu do nadawania tego rodzaju certyfikatów, bowiem jego kryteria, jak można 
zakładać, wykraczają poza warunki ustawowe OPP. Nie zmienia to faktu, że 
działania takie powinny być podejmowane w oparciu o zasady samoregulacji.

Ekonomia społeczna 
Członkowie RDPP powzięli informację na temat działań z zakresu eko-

nomii społecznej, w tym na temat Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii 
Społecznej oraz Paktu na rzecz ekonomii społecznej w modernizacji polskiego 
modelu społecznego 2030, zobowiązującego rząd do opracowania strategii roz-
woju ekonomii społecznej, opracowanego w ramach projektu pt. Partnerstwo 
na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej (Priorytet I Zatrudnienie i in-
tegracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i inte-
gracji społecznej PO KL 2007–2013).
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Inne obszary aktywności Rady
•	 dyskutowano także problemy organizacji związane z realizacją usta-

wy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu. Wskazywano, że potrzebna jest akcja 
informacyjna m. in. na temat konieczności zgłaszania kwot przelewu 
powyżej 15 tys. euro do Generalnego Inspektora Informacji Finan-
sowej. Poruszono także temat zainicjowany przez Fundację Uniwer-
syteckich Poradni Prawnych (FUPP), odnośnie zwolnienia z podat-
ku VAT porad prawnych świadczonych nieodpłatnie. Członkowie 
RDPP powzięli także informację na temat tzw. Dyrektywy Usługowej 
i jej wpływu na rynek usług świadczonych przez podmioty III sektora;

•	 omówiono, monitorowano i podsumowano stan przygotowań do Eu-
ropejskiego Roku Wolontariatu 2011;

•	 udzielono rekomendacji 7 członkom na przedstawicieli Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES) grupy III;

•	 przyjęto projekt procedury konsultacji społecznych z Radą Działalno-
ści Pożytku Publicznego;

•	 ujednolicono wykaz członków wskazanych przez RDPP, występu-
jących w Komitecie Monitorującym Narodowy Plan Rozwoju (KM 
NPR/PWW), jak również w Komitecie Koordynującym Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia (KK NSRO), a także w niektórych 
przypadkach wskazano do prac KM NPR/PWW instytucji, które są 
członkami KK NSRO;

•	 wskazano członka RDPP na przedstawiciela do pracy w Zespole ds. 
aktualizacji polityki ludnościowej;

•	 prowadzono dyskusje nt. roboczej koncepcji nowego Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich opracowanej w ramach powołanego przez 
Kancelarię Prezydenta RP Zespołu ds. Rozwiązań w Zakresie Finan-
sowania Działalności Społecznej i Obywatelskiej;

•	 opracowano program pilotażowy – koncepcję wspierania i rozwoju 
wolontariatu długoterminowego w Polsce, i wprowadzenie go w ra-
mach komponentu wolontariatu długoterminowego w PO FIO 2012;

•	 wskazano przedstawiciela organizacji pozarządowych, który będzie 
pełnił funkcję członka Komitetu Monitorującego dla instrumentów 
pomocy zagranicznej (Mechanizmy Finansowe tj. Memorandum of 
Understanding);

•	 wskazano członków do Krajowego Forum Terytorialnego;
•	 wypracowano stanowisko Rady w sprawie Wytycznych dla Progra-
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mów dla Organizacji Pozarządowych – Mechanizm Finansowy EOG 
2009–2014, Obszar Programowy „Fundusz dla Organizacji Pozarzą-
dowych”;

•	 wymieniono uwagi do ustawy o działalności leczniczej;
•	 zorganizowano szereg spotkań Rady z przedstawicielami TVP, Pol-

skiego Radia i KRRiT w celu wypracowania Zasad dotyczących kam-
panii społecznych.

Współprzewodniczący oraz inni członkowie reprezentowali Radę pod-
czas konferencji, seminariów, spotkań, dotyczących szeroko rozumianej 
problematyki trzeciego sektora, organizowanych przez administrację 
publiczną, środowiska naukowo-badawcze oraz organizacje pozarządowe.
 
(za: Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie za 2009 rok, 2011, s.140–146 oraz Sprawozdanie z funk-
cjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 
2010 i 2011, 2012, s.137–148).
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Z prac Rady III kadencji
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Z prac Rady III kadencji
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Z prac Rady III kadencji
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Z prac Rady III kadencji
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Z prac Rady III kadencji
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Z prac Rady III kadencji

Źródło: archiwum prasowe MPiPS
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Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej, Współprzewodniczący Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego II (po wyborach parlamen-
tarnych w 2009), III, IV kadencji

W jaki sposób postrzega Pan swoją rolę jako Współprzewodniczącego 
Rady?
Doświadczenie związane z pełnieniem roli Współprzewodniczącego 
RDPP, jest dla mnie niezwykle cenne – jako dla Sekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Pracy i Polityki Społecznej, dla polityka, wreszcie dla obywa-
tela. Mówiąc o doświadczeniu, mam na myśli także momenty trudniej-
sze, w których kompromis zdaje się być trudny do osiągnięcia. Jeśli udaje 
się osiągnąć – satysfakcja jest tym większa. Współprzewodniczący musi 
nierzadko być mediatorem, mimo że przecież nie jest bezstronnym obser-
watorem. Rola Współprzewodniczącego polega także na ustalaniu agendy 
spotkań, nadaniu dialogowi ram czasowych i tematycznych, kierowaniu 
dyskusją.
Jestem także oficjalnym reprezentantem Rady – co warte podkreślenia – 
całej Rady, nie tylko jej części „rządowo-samorządowej”, na forum pub-
licznym, co związane jest między innymi z koniecznością komunikowania 
się w imieniu Rady z różnego rodzaju interesariuszami. Rola ta wiąże się 
nierzadko z koniecznością podejmowania niełatwych decyzji, które muszą 
wypośrodkować postulaty wszystkich stron dialogu i rekomendowania ich 
Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.
Staram się zapewnić sprawny przepływ informacji w ramach Rady, szcze-
gólnie w części, za którą odpowiedzialne jest Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, co wiąże się z konsultowaniem działań, podejmowanych przez 
departamenty i biura, na możliwie najwcześniejszym ich etapie.
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Jan Jakub Wygnański, Współprzewodniczący III kaden-
cji Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek I, III 
i IV kadencji

Jaką rolę w Pana opinii pełnić powinien Współprzewodniczący Rady?
To zależy od postrzegania roli Rady jako całości. Z jednej strony formal-
ne zapisy określają status Rady jako ciała pomocniczego (doradczego) dla 
Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Takie ograniczenie 
powoduje, że Rada powinna niejako czekać na wezwanie i zaproszenie 
Ministra do wyrażenia opinii w jakiejś konkretnie wskazanej sprawie. 
W praktyce funkcjonowania Rady w przeciągu minionej dekady taka sytu-
acja zdarzała się bardzo rzadko. Gdyby wyłącznie tak rozumieć rolę Rady 
to, w moim przekonaniu, zostałaby ona w praktyce zredukowana do ciała 
niepotrzebnego i mało istotnego w procesach decyzyjnych (szczerze mówiąc 
taki los spotyka większość ciał doradczych). Jednocześnie jednak w praktyce 
Rada – chcąc nie chcąc – pełniła rolę „ułomnej reprezentacji” i przyczó-
łek do prowadzenia dialogu obywatelskiego (a zatem nieco innej formuły 
niż dialog społeczny). Staraliśmy się zatem aktywnie wpływać na polity-
ki publiczne – działając często z własnej inicjatywy i w oparciu o agen-
dę tworzoną przez samych członków Rady. Tak też rozumiałem swoją 
rolę jako współprzewodniczącego: wywołującego niejako tematy ważne 
dla sektora pozarządowego i ważne dla budowania dialogu międzysek-
torowego. W takim działaniu bardzo ważna jest osoba współprzewodni-
czącego po stronie administracji rządowej. W moim osobiście przypadku 
kompozycja obu współprzewodniczących była więcej niż poprawna – ze 
strony współprzewodniczącego po stronie rządowej nie było nigdy oporu 
przeciwko występowaniu z nowymi inicjatywami. Wzajemne zaufanie, 
łatwość w nawiązywaniu relacji, przyjazna atmosfera wspomagały proces 
organizowania prac Rady.
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19-04-2012
Rada Działalności Pożytku Publicznego: To była dobra kadencja
Były podziękowania, okolicznościowe dyplomy i kwiaty, ale nie zabra-
kło także merytorycznej pracy – Rada Działalności Pożytku Publiczne-
go trzeciej kadencji spotkała się po raz ostatni. W przyszłym tygodniu 
prawdopodobnie poznamy skład Rady czwartej kadencji.

23-03-2012
Rada na finiszu
To było przedostatnie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Pub-
licznego tej kadencji (i ostatnie poświęcone sprawom merytorycznym). 
Dyskusję zdominowały sprawy nowelizacji ustawy o działalności lecz-
niczej…

20-01-2012
Rada będzie interweniowała w Ministerstwie Zdrowia (20.01.2012)
Rada Działalności Pożytku Publicznego wystosuje do Ministra Zdro-
wia list, w którym zwróci uwagę na konieczność nowelizacji nowo 
wprowadzonej ustawy o działalności leczniczej – szczególnie przepisów, 
które zagrażają działalności organizacji pozarządowych prowadzących 
np. hospicja…

23-12-2011
Nabór na członków RDPP IV kadencji
W związku z przystąpieniem do procedury wyłaniania kandydatów na 
członków Rady Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji 
zapraszam do zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r…

07-12-2011
Przyszłość Europejskiego Funduszu Społecznego zajmuje organizacje
Już od dłuższego czasu w łonie Rady Działalności Pożytku Publicznego 
funkcjonuje zespół ds. Europejskiego Funduszu Społecznego. Przed-

III kadencja RDPP w wybranych relacjach portalu www.ngo.pl
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miotem jego zainteresowania jest zarówno obecna, jak i planowana 
dostępność EFS dla organizacji. 6 grudnia odbyło się kolejne zebranie 
zespołu.

18-10-2011
Rada o 1% w telewizji i o przyszłości FIO
Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego spotkali się po 
trzymiesięcznej przerwie. Spraw do omówienia było dużo – szczególnie 
istotne były jednak: propozycja TVP i Polskiego Radia dotycząca zasad 
przygotowania i rozpowszechniania programów o OPP oraz Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich – jego nowa koncepcja…

13-10-2011
RDPP zaprasza do udziału w pracach Krajowego Forum Terytorial-
nego
Rada Działalności Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą 
do zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymie-
nionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie o zgłaszanie się do udziału w pracach Krajowego Forum 
Terytorialnego (organ pomocniczy Ministra Rozwoju Regionalnego…

04-07-2011
Rada o EFS, mediach i wolontariacie
Postulaty dotyczące nowego okresu programowania Europejskiego 
Funduszu Społecznego, rozporządzenie KRRiT, wolontariat długoter-
minowy – to tylko niektóre ze spraw poruszonych podczas 15. posiedze-
nia Rady Działalności Pożytku Publicznego.

21-06-2011
Zakład pracy przekaże twój 1%?
W Sejmie trwają prace nad zmianami w ustawie o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, które mają umożliwić przekazywanie 1% po-
datku m.in. pracownikom, za których PIT-y składają zakłady pracy.

24-05-2011
RDPP. Dwa dni o sprawach sektora
Tym razem członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego 
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(RDPP) obradowali przez dwa dni (18 i 19 maja 2011 r.) w Serocku pod 
Warszawą. Rozmawiali m.in. o przyszłości PO FIO, rozporządzeniach 
do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 
o priorytetowych działaniach…

14-04-2011
Trzynaste posiedzenie RDPP
Informacja o strategii „Przyjazne Państwo”, sprawy związane z nowe-
lizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
kwestia loterii dobroczynnych czy sprawy Europejskiego Funduszu 
Społecznego – to tylko niektóre z tematów, jakie omawiali 6 kwietnia 
w Warszawie członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

16-03-2011
Dwunaste posiedzenie RDPP
9 marca 2011 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” członko-
wie Rady dyskutowali m.in. o nowelizacji Ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie, kontrowersjach związanych z akcją 
1%, a także o PO FIO.

26-01-2011
Jedenaste posiedzenie RDPP
20 stycznia członkowie Rady dyskutowali m.in. o projekcie wzoru spra-
wozdania merytorycznego, nowelizacji ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, skróconej księgowości czy wykazie OPP, 
wokół którego w ostatnim czasie narosło sporo kontrowersji.

20-01-2011
Będzie więcej czasu na składanie wniosków do FIO
Rada Działalności Pożytku Publicznego na dzisiejszym spotkaniu po-
stanowiła przekazać rekomendację, aby termin składania wniosków do 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich została wydłużony. Strona rządowa 
zaakceptowała ten pomysł – relacjonuje Marcin Dadel, członek RDPP.

02-12-2010
Dziesiąte posiedzenie RDPP
Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
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riacie, projekty rozporządzeń do tej ustawy, sposób konsultowania do-
kumentów i aktów prawnych przez Radę, zniesienie lub ograniczenie 
barier podatkowych związanych z funkcjonowaniem organizacji poza-
rządowych – to tylko niektóre sprawy…

13-09-2010
Dziewiąte posiedzenie RDPP
Prezentacja zarysu strategii „Sprawne Państwo 2011–2020”, rozpo-
rządzenia do nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie oraz zmiany w PO FIO na 2011 r. zdominowały 
posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się 
8 września w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

08-09-2010
RDPP: Po konsultacjach rozporządzeń do ustawy o pożytku
Rada Działalności Pożytku Publicznego dziękuje wszystkim organiza-
cjom, które wzięły udział w procesie konsultacji rozporządzeń wykonaw-
czych do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Wszystkie zebrane postulaty zmian zostały przekazane do Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej…

19-07-2010
Ósme posiedzenie RDPP
Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu, 
które się odbyło 14 lipca w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej dyskutowali m.in. o rozporządzeniu dotyczącym wymiany 
danych OPP, a także o procedurach wyrażania opinii przez Radę w ra-
mach realizowanych zadań ustawowych.

23-06-2010
Rada spotkała się po raz siódmy
Sprawy charytatywnych sms-ów, problemy pojawiające się przy wdraża-
niu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, a także rozporządzenia do tej ustawy zdominowały posiedzenie 
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Odbyło się ono 17 czerwca 
w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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12-05-2010
RDPP: Sprawozdanie OPP do konsultacji!
Rada Działalności Pożytku Publicznego zbiera opinie na temat projektu 
rozporządzenia wraz z załącznikiem, dotyczącego sprawozdania dla or-
ganizacji, mających status pożytku publicznego. Uwagi można zgłaszać 
do 19 maja.

22-04-2010
RDPP: Konsultacje rozporządzenia KRRiT
Rada Działalności Pożytku publicznego zbiera opinie na temat projektu 
rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu 
nieodpłatnego informowania w programach publicznej radiofonii i tele-
wizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego działalności 
pożytku publicznego.

19-04-2010
Uwaga! RDPP zbiera opinie nt. rozporządzeń do ustawy o pożytku
Rada Działalności Pożytku Publicznego zbiera opinie organizacji po-
zarządowych na temat projektów rozporządzeń, dotyczących przepisów 
wykonawczych do znowelizowanej ustawy o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie. Opisują one wzory niezwykle ważnych doku-
mentów – formularza oferty…

30-03-2010
RDPP rekomenduje kandydatów do EKES
Znane są już nazwiska kandydatów rekomendowanych do Grupy Róż-
nych Interesów Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – 
ogłosił Departament Pożytku Publicznego MPiPS.

12-03-2010
Opinia RDPP o charytatywnych SMS-ach
Opinia Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie Projek-
tu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie 
w  sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od to-
warów i usług.
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01-02-2010
Szóste posiedzenie Rady Pożytku
28 stycznia, na pierwszym posiedzeniu w 2010 roku, zebrała się Rada 
Działalności Pożytku Publicznego. Członkowie RDPP rozmawiali 
m.in.: o dziewięciu nowych strategiach rozwoju, stanie przygotowań do 
Europejskiego Roku Wolontariatu oraz o kwestii wdrażania nowelizacji 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10-12-2009
Nabór na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert do 
uczestnictwa w pracach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgło-
szenia do 7 stycznia 2010.

08-12-2009
Piąte posiedzenie RDPP
Kłopoty z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego 
i  o  wolontariacie, kwestia podatku VAT od charytatywnych sms-ów 
i sprawa zbiórek publicznych – to tylko niektóre ze spraw, jakie omawiali 
członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu…

03-11-2009
RDPP o 1% i prowadzeniu działalności gospodarczej
Prezentujemy stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w sprawie przeznaczania środków organizacji pożytku publicznego po-
chodzących z wpłat przekazanych przez podatników pdof w ramach 
mechanizmu 1% na prowadzenie działalności gospodarczej oraz w spra-
wie działalności gospodarczej organizacji pozarządowych

12-10-2009
Czwarte posiedzenie RDPP III kadencji
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, informacje na temat Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, eko-
nomii społecznej, kwestia VAT-u na usługi prawne świadczone nieod-
płatnie i dyskusja nad pomysłem certyfikatu jakości dla OPP... To tylko 
niektóre ze spraw…
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28-09-2009
GP: Rada popracuje nad uproszczeniem księgowości
Dziennik Gazeta Prawna opisuje zamiary Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Dotyczą one wprowadzenia uproszczonej księgowości dla 
małych organizacji. Chodzi o zmianę sytuacji, kiedy niewielkie stowa-
rzyszenie czy fundacja, chcąc przestrzegać prawa, musi rocznie wydawać 
na księgowość więcej niż wynosi jego budżet…

27-07-2009
1%. Oświadczenie RDPP
Rada Działalności Pożytku Publicznego apeluje o zaniechanie prote-
stów i oskarżeń kierowanych do urzędów skarbowych i Ministerstwa 
Finansów w związku z akcją przekazywania środków pochodzących 
z  odpisu 1% podatku na konta opp. „Nie znajdujemy jak dotychczas 
żadnych podstaw do tego…

18-07-2009
Trzecie posiedzenie RDPP III kadencji
Trzecie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) 
III kadencji zdominowały dyskusje dotyczące PO FIO, nowelizacji 
ustawy o działalności pożytku publicznego oraz problemy 1% i zwią-
zanej z tym medialnej zawieruchy, jaka rozpętała się w ostatnim czasie 
w mediach.

10-06-2009
Drugie posiedzenie RDPP III kadencji
Sprawy organizacyjne, wybory do Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno- Społecznego, PO FIO 2009 i nowelizacja ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie zdominowały drugie posiedzenie 
RDPP, które odbyło się 3 czerwca w Centrum Partnerstwa Społecznego 
MPiPS.

30-04-2009
Pierwsze posiedzenie RDPP III kadencji
29 kwietnia na posiedzeniu inauguracyjnym zebrała się Rada Działal-
ności Pożytku Publicznego (RDPP) III kadencji. Współprzewodni-
czącymi Rady zostali: ze strony organizacji pozarządowych – Jan Jakub 
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Wygnański ze Stowarzyszenia Klon/Jawor, a ze strony samorządowo-
-rządowej – Jarosław Duda…

03-04-2009
Co z RDPP III kadencji? 
Wciąż brak informacji odnośnie powołania Rady Działalności Pożytku 
Publicznego III kadencji. Ogólnopolska Federacja Organizacji Poza-
rządowych (OFOP) wystosowała w tej sprawie zapytanie do Pani Jo-
lanty Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/podobne/783930.html (dostęp: 15.03.2013)
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Skład RDPP:

Przedstawiciele organów administracji rządowej oraz jednostek im 
podległych lub przez nich nadzorowanych:
•	 Lucyna Bogusz – ekspert w Sekretariacie Ministra, Ministerstwo 

Gospodarki;
•	 Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej;
•	 Małgorzata Omilanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
•	 Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Re-

gionalnego;
•	 Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zgłoszeni przez 
stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto-
rialnego:
•	 Michał Guć – Związek Miast Polskich;
•	 Marek Mazur – Związek Województw RP;
•	 Paweł Tomczak – Związek Gmin Wiejskich RP;
•	 Marek Tramś – Związek Powiatów Polskich;
•	 Marcin Wojdat – Unia Metropolii Polskich.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
•	 Krzysztof Balon – WRZOS;
•	 Paweł Dębek – Dolnośląska Rada ds. Młodzieży;
•	 Michał Ludwikowski – Fundacja Rozwoju (do dnia 2 października 

2012 r.);
•	 Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni 

Socjalnych;
•	 Ks. Robert Sitarek – Polska Rada Ekumeniczna;

IV kadencja Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego (2012–2015)
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•	 Małgorzata Sinica – Związek Harcerstwa Polskiego;
•	 Ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej;
•	 Teresa Tiszbierek – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych;
•	 Łukasz Waszak – Sieć SPLOT;
•	 Jan Jakub Wygnański – Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Spo-

łecznych STOCZNIA.

Współprzewodniczący Rady:
•	 Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej;
•	 Krzysztof Balon – WRZOS.

Posiedzenia RDPP:
W 2012 roku Rada odbyła 4 posiedzenia: 19 lipca 2012, 20 września 

2012, 24 października 2012 i 4 grudnia 2012, a także 13 spotkań w ramach 
Zespołów problemowych RDPP IV kadencji. W 2013 (do momentu za-
mknięcia prac nad publikacją) odbyły się dwa plenarne posiedzenia RDPP: 
12 lutego oraz 13 marca 2013.

Zespoły RDPP:

Zespoły problemowe RDPP i ich skład:
•	 Zespół ds. Dialogu i Współpracy – realizuje zadania w zakresie: 

zadania publiczne, zlecanie tych zadań do realizacji przez organi-
zacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 upp 
oraz rekomendowane standardy realizacji zadań publicznych (art. 
35 ust. 2 pkt 5 upp); kandydatury na członka Rady Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz rad oddziałów wojewódzkich Narodowego 
Funduszu Zdrowia (art. 35 ust. 2 pkt 7 upp); kontakty i współpraca 
z Kancelarią Prezydenta RP, Komisją Trójstronną, stałą Podkomi-
sją parlamentarną ds. organizacji pozarządowych; kontakty z me-
diami; współpraca z  wojewódzkimi Radami Działalności Pożytku 
Publicznego oraz inne zadania przyporządkowane do prac Zespołu. 
W skład Zespołu weszli: Krzysztof Balon, Lucyna Bogusz, Paweł 
Dębek, Jarosław Duda, Małgorzata Omilanowska, Marek Tramś, 
Jan Jakub Wygnański.

•	 Zespół ds. Prawnych i Monitoringu – realizuje zadania w zakresie: 
sprawy dotyczące stosowania Ustawy o działalności pożytku publicz-
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nego i o wolontariacie (art. 35 ust. 2 pkt 1 upp); projekty aktów praw-
nych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz 
działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu (art. 35 ust. 2 
pkt 2 upp); zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzo-
nych kontrolach i ich skutkach (art. 35 ust. 2 pkt 4 upp); mechanizmy 
informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku pub-
licznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszania tych standar-
dów (art. 35 ust. 2 pkt 6 upp); spory między organami administracji 
publicznej a organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 upp, związane z działalnością pożytku publicz-
nego (art. 35 ust. 2 pkt 3 upp) oraz inne zadania przyporządkowane 
do prac Zespołu. W skład Zespołu weszli: Michał Guć, Stanisław 
Rakoczy, Małgorzata Omilanowska, ks. Stanisław Słowik, Teresa 
Tiszbierek, Marcin Wojdat.

•	 Zespół ds. Programu i Funduszy – realizuje zadania w zakresie: pro-
jekty programów rządowych związanych z funkcjonowaniem orga-
nizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz 
wolontariatu (art. 35 ust. 2 pkt 2 upp); Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich; Europejski Fundusz Społeczny i inne fundusze europejskie, 
Szwajcarski Mechanizm Finansowy, Fundusze Norweskie oraz inne 
zadania przyporządkowane do prac Zespołu. W skład Zespołu weszli: 
Paweł Dębek, Marek Mazur, Cezary Miżejewski, Paweł Orłowski, 
ks. Stanisław Słowik, Teresa Tiszbierek, Łukasz Waszak.

Doraźny Zespół ds. Polityki na Rzecz Młodzieży – realizuje zada-
nia w zakresie: kontakty i współpraca z organizacjami pozarządowymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem organizacji federacyjnych, zrzeszających or-
ganizacje pracujące z młodzieżą oraz ze strukturami przedstawicielskimi 
młodzieży, kontakty i współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
stałą Podkomisją ds. młodzieży oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę 
młodzieżową na poziomie struktur samorządowych, opiniowanie projektów 
aktów prawnych związanych z działalnością pożytku publicznego w zakresie 
związanym z młodzieżą oraz inne zadania przyporządkowane do prac Ze-
społu. W skład Zespołu weszli: Lucyna Bogusz, Paweł Dębek, Małgorzata 
Sinica, Teresa Tiszbierek, Marcin Wojdat.
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Doraźny Zespół ds. prac nad Programem FIO na lata 2014–2020 
– w skład Zespołu weszli: ks. Robert Sitarek, ks. Stanisław Słowik, Krzysz-
tof Balon, Łukasz Waszak, Cezary Miżejewski, Jan Jakub Wygnański, 
Małgorzata Sinica, Krzysztof Więckiewicz oraz zaproszeni przedstawi-
ciele Kancelarii Prezydenta RP: Henryk Wujec, Marcin Dadel, Łukasz 
Domagała.

Główne obszary prac RDPP:
•	 rekomendacje Rady odnośnie do nowelizacji ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie;
•	 wkład Rady do dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dota-

cji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich na rok 2013”;

•	 wskazanie 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu 
opiniującego wnioski składane przez organizacje pożytku publiczne-
go, dotyczące bezpłatnego rozpowszechniania audycji;

•	 wskazanie 3 przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu Opiniują-
cego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu;

•	 wskazanie 5 przedstawicieli do udziału w pracach Komisji ds. Kam-
panii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.;

•	 zgłoszenie uwag do Rządowego Program na Rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych, współpraca z Departamentem Polityki Se-
nioralnej;

•	 wskazanie 2 przedstawicieli do Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych 
w Zakresie Ekonomii Społecznej;

•	 zgłoszenia przedstawicieli Rady do Rad Oddziałów Wojewódzkich 
Narodowego Funduszu Zdrowia;

•	 nowelizacja regulaminu RDPP;
•	 udział w pracach nad programem współpracy Ministra Pracy i Poli-

tyki Społecznej na lata 2013–2015 z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie;

•	 przedstawienie zmian do rozporządzenia KRRiT w sprawie trybu 
postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w progra-
mach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez 
organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego;
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•	 opinia Rady w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy 
społecznej;

•	 udział Rady w pracach nad harmonogramem prac nad Funduszem 
Inicjatyw Obywatelskich w latach 2014–2020;

•	 współorganizowanie konsultacji Programu FIO 2014–2020;
•	 opinia Rady w sprawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-

łecznej w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego 
organizacji pożytku publicznego;

•	 prace Rady i zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rocznego sprawozdania mery-
torycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycz-
nego z działalności organizacji pożytku publicznego;

•	 wskazanie przedstawiciela do udziału w pracach Rady Organizacji 
Pozarządowych przy MKiDN;

•	 opinia Rady ws. listu otwartego do Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Mi-
nistra Rozwoju Regionalnego w sprawie unieważnienia konkursów na 
OWES w woj. Lubuskim;

•	 opinia Rady ws. sytuacji świetlic środowiskowych prowadzonych 
przez organizacje obywatelskie w związku z ustawą o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej;

•	 prace mające na celu włączenie wojewódzkich Rad w Regionalne Pro-
gramy Operacyjne (RPO), w tym organizacja spotkania z przedstawi-
cielami wojewódzkich RDPP;

•	 wystąpienie do wszystkich resortów z prośbą o identyfikację klu-
czowych aktów prawnych nad jakim planują pracować w przeciągu 
najbliższych 6–12 miesięcy;

•	 opinia Rady w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, 
Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji;

•	 pismo do wszystkich resortów i urzędów marszałkowskich z proś-
bą o określenie podejmowanych działań w ramach polityki na rzecz 
młodzieży;

•	 organizacja konferencji z udziałem przedstawicieli resortów i organi-
zacji pozarządowych, poświęconej polityce na rzecz młodzieży;

•	 uruchomienie na stronie www.pozytek.gov.pl ankiety dotyczącej 
przyszłych działań Państwa na rzecz młodzieży.
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Z prac Rady IV kadencji
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Krzysztof Balon, Wspólnota Robocza Związków So-
cjalnych WRZOS, członek RDPP I, II, III, IV kadencji, 
Współprzewodniczący IV kadencji Rady Działalności 
Pożytku Publicznego

Jaki model współprzewodniczenia jest realizowany w IV kadencji 
Rady?
Pracami Rady kieruje dwóch Współprzewodniczących – jeden z nich wy-
bierany jest przez reprezentantów strony rządowo-samorządowej. Wy-
tworzył się zwyczaj wybierania na tą funkcję Sekretarza lub Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Drugiego Współprze-
wodniczącego wybiera strona pozarządowa. Rolę Współprzewodniczących 
postrzegam przede wszystkim jako moderatorów dyskusji, stwarzających 
przestrzeń dla aktywności wszystkich tych członków Rady, którzy zechcą 
aktywnie uczestniczyć w jej pracach. Oznacza to między innymi kluczo-
wą rolę zespołów problemowych Rady i szczególną odpowiedzialność ich 
przewodniczących. Cieszy mnie, że w bieżącej kadencji jednemu ze stałych 
zespołów problemowych przewodniczy przedstawiciel samorządu teryto-
rialnego, jako że w praktyce funkcje te sprawowali dotychczas reprezen-
tanci strony pozarządowej. Oczywistością jest realizowanie inicjatyw po-
szczególnych członków Rady. W obecnej kadencji powołaliśmy na przykład 
doraźny zespół do spraw polityki na rzecz młodzieży, który we współpracy 
z zainteresowanymi ministerstwami i przedstawicielami jednostek samo-
rządu terytorialnego wypracowuje założenia polityki młodzieżowej pań-
stwa. 

Jakie są priorytety Rady w IV kadencji?
Priorytety prac Rady IV kadencji stanowią wynik debaty prowadzonej 
przez członków Rady. Są one wyrazem bieżących i długofalowych potrzeb 
związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Chciałbym tu 
przykładowo wymienić współkreowanie polityk „branżowych“ w ramach 
polityki społecznej. Oprócz wspomnianej już polityki na rzecz młodzieży, 
Rada bierze udział w tworzeniu zrębów polityki senioralnej a także włą-
cza się w proces reformowania pomocy i integracji społecznej (ze względu 
na rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako reprezentanta in-
teresów grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i realizatora usług 
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na ich rzecz). Należy w tym kontekście wspomnieć o stale jeszcze niewy-
korzystanych możliwościach organizacji non-profit jako wykonawców – 
w  ramach ekonomii społecznej – tzw. usług w interesie ogólnym. Kwe-
stią bardzo istotną będzie takie „zagospodarowanie“ europejskich funduszy 
strukturalnych w okresie programowania 2014–2020, aby przyczyniło się 
ono do rozwoju organizacji obywatelskich, a zwłaszcza ich organizacyjne-
go i ekonomicznego potencjału i tworzenia rezerw na przyszłość. Bardzo 
poważnym wyzwaniem jest bowiem dalsza perspektywa funkcjonowania 
organizacji korzystających obecnie ze środków europejskich, jako że praw-
dopodobne jest znaczne zmniejszenie wysokości funduszy strukturalnych 
po roku 2020. Tym większą rolę odgrywać będą środki pozyskiwane na po-
ziomie krajowym i dlatego też, wspólnie z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, rządu i kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
prace Rady koncentrują się na takim ukształtowaniu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich, aby mógł on w trwały sposób wspierać rozwój trzeciego 
sektora. Ważną kwestią jest również wspomaganie rozwoju organizacji 
o  charakterze przedstawicielskim – federacji organizacji pozarządowych 
i organizacji o szerokiej bazie członkowskiej. Dobre funkcjonowanie takich 
organizacji jest niezbędnym warunkiem efektywności dialogu obywatel-
skiego. Pewnego rodzaju „klamrą“ spinającą prace Rady jest implementacja 
konstytucyjnej zasady subsydiarności w relacjach pomiędzy sektorem pub-
licznym a sektorem obywatelskim. Dla praktycznego wdrożenia tej zasady 
w życie konieczny jest bowiem dalszy rozwój merytorycznego, organizacyj-
nego i finansowego potencjału Trzeciego Sektora. Być może mniej efektow-
nym, ale (mam nadzieję) efektywnym zajęciem Współprzewodniczących 
Rady jest dbałość o jakość obsługi prac Rady przez Departament Pożytku 
Publicznego MPiPS czy też, szerzej o jakość współpracy pomiędzy Radą 
a Departamentem. Pomocna w realizacji tego zadania jest „unia personal-
na“ pomiędzy funkcją Sekretarza Rady a stanowiskiem Dyrektora Depar-
tamentu Pożytku Publicznego. Last but not least, Współprzewodniczący 
muszą wykazywać dbałość o ulepszanie i konsekwentne stosowanie we-
wnętrznych procedur pracy Rady.
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31-12-2012
2012/2013: Może nie będzie faktur za zadania publiczne
Organizacje składałaby tylko oświadczenie, że pieniądze wydały zgod-
nie z celem dotacji – stałoby się to możliwe, jeśli wszedłby w życie sy-
stem tzw. rozliczania za rezultaty. Rada Działalności Pożytku Publicz-
nego ma przygotować rozporządzenie dające taką możliwość prostego 
rozliczania zadań: organizacjom i samorządom.

15-10-2012
Konsultujmy FIO 2013. Termin mija w tym tygodniu
Tylko jedna organizacja zabrała dotychczas głos w sprawie FIO 2013. 
Program można konsultować do 19 października 2012. To ostatnia re-
alna szansa na to, żeby wpłynąć na jego kształt.

27-09-2012
Wyniki naboru przedstawicieli RDPP do Komisji TVP i Zespołu 
Polskiego Radia
W dniu 20 września 2012 w trakcie posiedzenia plenarnego Rada Dzia-
łalności Pożytku Publicznego dokonała ostatecznego wyboru przedstawi-
cieli do Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. i do 
Zespołu Opiniującego Kampanie Społeczne przy Polskim Radiu S.A.

27-09-2012
Oni ocenią kampanie społeczne OPP
W Telewizji Polskiej pięć osób, a w Polskim Radio trzy osoby – Rada 
Działalności Pożytku Publicznego wybrała swych przedstawicieli do 
Komisji do spraw kampanii społecznych Telewizji Polskiej oraz do Ze-
społu opiniującego kampanie społeczne w Polskim Radio.

10-08-2012
Nabór do Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej 
S.A.
Rada Działalności Pożytku Publicznego poszukuje osób chętnych do za-
siadania w Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.

IV kadencja RDPP w wybranych relacjach portalu www.ngo.pl
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10-08-2012
Ponowny nabór do Zespołu Opiniującego Kampanie Społeczne 
w Polskim Radiu
Rada Działalności Pożytku Publicznego ponawia nabór dla osób chęt-
nych do zasiadania w Zespole Opiniującym Kampanie Społeczne pro-
wadzone na antenie 1 Programu Polskiego Radia.

25-07-2012
Nabór osób do Zespołu Opiniującego Kampanie Społeczne w Pol-
skim Radiu
Rada Działalności Pożytku Publicznego poszukuje osób chętnych do 
zasiadania w Zespole Opiniującym Kampanie Społeczne prowadzone 
na antenie 1 Programu Polskiego Radia.

23-07-2012
Nowa Rada Pożytku sprintem do pracy
To był mocny start. Długo wyczekiwana Rada Działalności Pożytku 
Publicznego IV kadencji spotkała się w końcu 19 lipca i ukonstytuowa-
ła. Lista spraw do załatwienia jest długa, a tryb prac w kilku punktach 
będzie ekspresowy. Priorytety to rządowy Program na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych, zmiany w …

28-06-2012
OFOP skarży się na Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wezwała Wła-
dysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, do 
usunięcia naruszenia prawa, a do premiera Donalda Tuska poskarżyła 
się na szefa resortu pracy za brak decyzji o powołaniu Rady Działalności 
Pożytku Publicznego IV kadencji.

28-06-2012
Kiedy powstanie Rada?
Mija kolejny miesiąc, a Rady Działalności Pożytku Publicznego jak nie 
było, tak nie ma. Minister Pracy i Polityki Społecznej nie reaguje na 
apele organizacji pozarządowych o szybkie powołanie tego ciała.
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28-05-2012
Nową Radę poznamy jutro?
Blisko miesiąc już sektor pozarządowy czeka na powołanie Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji. Z informacji, które 
uzyskaliśmy w Departamencie Pożytku Publicznego wynika, że skład 
nowej Rady ma zostać ogłoszony w najbliższy wtorek, 29 maja 2012 r.

24-05-2012
Ustawa o pożytku – konsultacje tylko do piątku!
Rada Działalności Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą 
o  zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi można 
zgłaszać do 25 maja.

22-05-2012
OFOP apeluje o powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego
W związku z brakiem decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego IV ka-
dencji, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wystoso-
wała 18 maja 2012 roku list do p. Władysława Kamysza-Kosiniaka. 
Treść list przedstawiamy poniżej.

02-02-2012
Kto zasiądzie w nowej RDPP? Znamy kandydatów
Znana jest już lista pozarządowych kandydatów do nowej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego. Decyzja o tym, kto z nich ostatecznie 
wejdzie w skład Rady, należy do Władysława Kosiniaka-Kamysza, Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej. Obecna Rada kończy swą kadencję 
w kwietniu 2012 roku.

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/podobne/783930.html (dostęp: 15.03.2013)
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•	 Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (I kadencja)
•	 Bank Żywności w Olsztynie (III kadencja)
•	 Caritas Diecezji Kieleckiej (II, III, IV kadencja)
•	 Caritas Polska (I kadencja)
•	 Centrum Służby Rodzinie (II kadencja)
•	 Dolnośląska Rada ds. Młodzieży (IV kadencja)
•	 Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (III kadencja)
•	 Forum Darczyńców w Polsce (II kadencja)
•	 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga (I kadencja)
•	 Fundacja im. Stefana Batorego (I kadencja)
•	 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (I kadencja)
•	 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (I kadencja)
•	 Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” (I, II kadencja)
•	 Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA  

(IV kadencja)
•	 Fundacja Rozwoju (IV kadencja)
•	 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (II kadencja)
•	 Fundacja Wspomagania Wsi (I kadencja)
•	 Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna (II kadencja)
•	 Ministerstwo Edukacji Narodowej (II kadencja)
•	 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (I kadencja)
•	 Ministerstwo Finansów (I, II, III kadencja)

RDPP jako instytucja dialogu obywatelskiego 
w praktyce

Rozdział 3

Wykaz instytucji delegujących przedstawicieli do 
prac w Radzie Działalności Pożytku Publicznego
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•	 Ministerstwo Gospodarki (III, IV kadencja)
•	 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (IV kadencja)
•	 Ministerstwo Polityki Społecznej (I kadencja)
•	 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (II, III, IV kadencja)
•	 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (II, IV kadencja)
•	 Ministerstwo Sportu i Turystyki (III kadencja)
•	 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (IV kadencja)
•	 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (I, II, III kadencja)
•	 Ministerstwo Sprawiedliwości (I kadencja)
•	 Naczelna Organizacja Techniczna (I, III kadencja)
•	 Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (II, III kadencja)
•	 Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (IV kadencja)
•	 Polska Rada Ekumeniczna (I, II, III kadencja)
•	 Polska Rada Ekumeniczna (IV kadencja)
•	 Polski Klub Ekologiczny (I kadencja)
•	 Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (I kadencja)
•	 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  

(I kadencja)
•	 SPLOT Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych (IV kadencja)
•	 Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES), reprezentowana przez 

Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (III kadencja)
•	 Stowarzyszenie KLON/JAWOR (III kadencja)
•	 Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych  

(I, II kadencja)
•	 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (II kadencja)
•	 Unia Metropolii Polskich (I, III, IV kadencja)
•	 Unia Miasteczek Polskich (I, II, III kadencja)
•	 Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS  

(I, II, III, IV kadencja)
•	 Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  

(I, II, III, IV kadencja)
•	 Związek Harcerstwa Polskiego (I, II, III, IV kadencja)
•	 Związek Miast Polskich (I, II, III, IV kadencja)
•	 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych (III, IV kadencja)
•	 Związek Powiatów Polskich (I, II, III, IV kadencja)
•	 Związek Województw RP (II, IV kadencja)
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•	 Balon Krzysztof (I, II, III, IV kadencja)
•	 Baniak Rafał (I kadencja)
•	 Bilicki Tomasz (II kadencja)
•	 Bogusz Lucyna (IV kadencja)
•	 Borowski Marek (III kadencja)
•	 Buła-Kopańska Agnieszka (III kadencja)
•	 Burkot Urszula (I kadencja)
•	 Bystroński Tomasz (II, III kadencja)
•	 Chojna–Duch Elżbieta (II, III kadencja)
•	 Choma Robert (I, II, III kadencja)
•	 Dadel Marcin (II, III kadencja)
•	 Dębek Paweł (IV kadencja)
•	 Długosz Dagmir (I kadencja)
•	 Dominik Jacek (II kadencja)
•	 Duda Jarosław (II, III, IV kadencja)
•	 Frister Grażyna (II kadencja)
•	 Giersz Adam (III kadencja)
•	 Gołębiewski Henryk (I kadencja)
•	 Guć Michał (III, IV kadencja)
•	 Hernik Teresa (I, II, III kadencja)
•	 Kościelny Andrzej (I, II, III kadencja)
•	 Kuberski Kazimierz (II kadencja)
•	 Kulik-Bielińska Ewa (I kadencja)
•	 Kwiatkowski Krzysztof (II kadencja)
•	 Kwieciński Jerzy (II kadencja)
•	 Lis Maciej (III kadencja)
•	 Ludwikowski Michał (IV kadencja)
•	 Lukas Ireneusz (II kadencja)
•	 Marchlewski Wojciech (I kadencja)
•	 Masalski Marek (I kadencja)
•	 Matusiak Tadeusz (I kadencja)
•	 Mazur Marek (II, IV kadencja)
•	 Mendza-Drozd Marzena (II kadencja)
•	 Miżejewski Cezary (IV kadencja)

Wykaz członków Rady Działalności Pożytku  
Publicznego
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•	 Monkiewicz Witold (II kadencja)
•	 Mrugalska Krystyna (I kadencja)
•	 Mucha Elżbieta (I kadencja)
•	 Neneman Jarosław (I kadencja)
•	 Omilanowska Małgorzata (IV kadencja)
•	 Orłowski Paweł (IV kadencja)
•	 Pawłowski Jarosław (II kadencja)
•	 Piechota Sławomir (I kadencja)
•	 Rakoczy Stanisław (IV kadencja)
•	 Ratyński Wojciech (III kadencja)
•	 Sadowski Marek (I kadencja)
•	 Sadowski Tomasz (I, II kadencja)
•	 Schimanek Tomasz (II kadencja)
•	 Siemoniak Tomasz (III kadencja)
•	 Sienicka Anna (III kadencja)
•	 Sikora Sławomir (II kadencja)
•	 Sinica Małgorzata (III, IV kadencja)
•	 Sitarek Robert (IV kadencja)
•	 Słowik Stanisław (I, II, III, IV kadencja)
•	 Sobczak Włodzimierz (II kadencja)
•	 Socha Bogdan (II kadencja)
•	 Soloch Paweł (II kadencja)
•	 Stanowski Krzysztof (II kadencja)
•	 Sysko-Romańczuk Sylwia (II kadencja)
•	 Tiszbierek Teresa (IV kadencja)
•	 Tomczak Paweł (IV kadencja)
•	 Tramś Marek (IV kadencja)
•	 Waszak Łukasz (IV kadencja)
•	 Wawrzyniak Kazimierz (I kadencja)
•	 Węgrzyn Jan (II kadencja)
•	 Węgrzyn Ludwik (I, II kadencja)
•	 Wiktorska-Święcka Aldona (III kadencja)
•	 Wojdat Marcin (IV kadencja)
•	 Wołek Tadeusz (I kadencja)
•	 Wygnański Jan Jakub (I, III, IV kadencja)
•	 Żywno Maciej (II kadencja)
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Rada Działalności Pożytku Publicznego w opi-
niach członków 

Henryk Gołębiewski, 
członek Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

Jaki był klimat i atmosfera prac I kadencji RDPP? Czy mieliście Państwo 
świadomość, że jako nowo powstała instytucja kształtowaliście kulturę dia-
logu obywatelskiego w Polsce?
Do składu Rady dołączyłem 19 października 2004 po powołaniu mnie na 
funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Spor-
tu. Ponieważ osobiście uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach do końca 
pierwszej kadencji, doskonale pamiętam zaangażowanie poszczególnych osób, 
które aktywnie pracowały na forum Rady oraz wniosły twórczy wkład w two-
rzenie nowych rozwiązań instytucjonalnych. Wymienić chciałbym imiennie 
Ks. Stanisława Słowika, Panią Ewę Kulik-Bielińską, Pana Jakuba Wygnań-
skiego, którzy z wielkim przekonaniem zabiegali o interesy sektora pozarządo-
wego oraz współpracę z administracją publiczną. Chciałbym również docenić 
niezwykle ważną rolę Sekretarza Rady, Pana Krzysztofa Więckiewicza, dy-
rektora Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie, którego zacho-
wam w pamięci jako prawdziwego przedstawiciela służby publicznej, apoli-
tycznego i profesjonalnego fachowca oraz eksperta, który potrafił koordynować 
prace Rady, ale przede wszystkim usprawniać komunikację między różnymi 
sektorami. Pamiętam również, że Rada podejmowała bardzo szerokie spek-
trum problematyki dotyczącej znacznie szerszego zakresu, niż nadane jej usta-
wowe kompetencje. Myślę, że członkowie Rady mieli świadomość, że dostali 
w ręce narzędzie wspomagające proces kształtowania się społeczeństwa obywa-
telskiego w Polsce. Mieliśmy również przekonanie o ważności Rady, ponieważ 
wielokrotnie otrzymywaliśmy sygnały, że jest ważnym elementem i jednym 
z priorytetów rządu. Doskonale pamiętam nastrój, kiedy z uwagą monitoro-
waliśmy wdrażanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie i z napięciem trzymaliśmy kciuki, aby kwota przekazana przez Polaków 
w ramach mechanizmu 1% osiągnęła magiczny dla nas wówczas próg 40 mln 
PLN. Dzisiaj wiemy już, że Polacy przekazują kwotę na rzecz organizacji 
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posiadających status opp kilkakrotnie wyższą, jednak wtedy traktowaliśmy to 
narzędzie z niepewnością. Z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że w tym 
pierwszym okresie funkcjonowania Rady, kiedy poznawaliśmy się i uczyliśmy 
nawzajem, dialog, który kształtowaliśmy przebiegał w atmosferze szacunku 
i woli współpracy. Było to możliwe dzięki silnemu umocowaniu osób, które two-
rzyły Radę I kadencji, prestiżowi, jakim cieszyła się Rada będąc jednym z prio-
rytetów rządzących, ale także dzięki woli współpracy z partnerami, przyjaznej 
atmosferze oraz przekonaniu, że uczestniczymy w czymś nowym i ważnym.

dr Maciej Lis, 
członek Rady Działalności Pożytku Publicznego III ka-
dencji

Czy Rada jest efektywnym narzędziem dialogu obywatelskiego? Co należy 
wzmocnić, aby Rada funkcjonowała jeszcze lepiej?
Po pierwsze wydaje się, że sama Rada jak i zasady jej funkcjonowania były 
dostosowane do obrazu i realiów funkcjonowania w obszarze społeczeństwa 
obywatelskiego istniejącego zarówno w przeszłości (duże oczekiwania oraz 
swoiste „ciśnienie życzeń” ngo’s), jak i obecnie oraz w przewidywalnej przy-
szłości. Od samego początku Radzie towarzyszyło zbyt ideowe i optymistyczne 
przekonanie, że stanie się ona rzeczywistym partnerem i płaszczyzną dyskusji 
i pomocy przy formułowaniu stanu prawa w zakresie spraw społecznych. Nie-
stety, polityce otwarcia wobec reprezentantów trzeciego sektora nie towarzy-
szyła praktyka jej realizacji w nowych, niestandardowych warunkach. Szybko 
okazało się, że zarówno skład Rady, jak i jej traktowanie w dialogu instytu-
cjonalnym są odległe od ideałów. Dobitnym przykładem przypadkowości w do-
borze składu jest fakt, iż stronę publiczną reprezentowano na posiedzeniach (z 
nielicznymi wyjątkami, za co chwała jak np. Minister Finansów i MPiPS) 
w zasadzie bez aktywności, zupełnie inaczej niż w sytuacji, gdy decydowano 
o rekomendacjach do Komitetu Społeczno – Ekonomicznego UE, czy w innych 
spektakularnych sprawach. Jeszcze bardziej rzeczywisty obraz postrzegania 
roli Rady miał miejsce przy realizacji tzw. konsultacji społecznych. Pytano 
o sprawy zupełnie przypadkowe (jak np. zmiany nazw szkół wyższych), a za-
pominano o zapytanie w sprawach podstawowych (np. dot. opieki zdrowotnej 
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realizowanej przez trzeci sektor czy zmiany w zakresie wolontariatu). Trzeba 
było aż stworzenia własnej przez ngo’s płaszczyzny komunikacji i wymiany 
myśli (por. www.mamzdanie.pl), aby doprowadzić do bardziej poważnego ich 
traktowania w procesie wyrażania opinii i wpływania na decyzje. Zdumie-
wającym było (i pozostaje) skoncentrowanie się nie na sprawach ideowych, pro-
gramowych, warsztatowych itp. użytecznych w codziennym działaniu opp czy 
ngo’s, ale poprzez wrzucanie tematów dotyczących spraw formalnych, kontroli, 
sprawozdawczości i innych kwestii instytucjonalno-biurokratycznych. Pozy-
tywnie można ocenić skuteczne przeciwdziałanie w tworzeniu zbyt obcisłego 
gorsetu prawnego, pewne uelastycznienie zasad dot. sprawozdawczości i spo-
wodowanie (przynajmniej formalne) udziału w regionalnych sferach działania 
– jako partnerów – organizacji sektora pozarządowego. Skutkiem jest pewnego 
rodzaju wymuszenie współdziałania międzysektorowego, ale także samoorga-
nizowanie się sektora pozarządowego w terenie.

Gdyby pokusić się o postulaty dotyczące funkcjonowania Rady w przyszłości, 
to przede wszystkim dotyczą one zmiany formuły reprezentacji. W Radzie po-
winni przede wszystkim zasiadać społeczni członkowie rad społecznych dzia-
łających w większości resortów, podejmujących kwestie rozwoju społecznego. Po 
drugie, powinien nastąpić usystematyzowany dopływ aktów do opiniowania 
zanim trafią one do konsultacji międzyrządowych. Niedopuszczalne są praktyki 
świadczące o pozornym i instrumentalnym traktowaniu konsultacji jako swoi-
stej „musztardy po obiedzie”, czego niejednokrotnie doświadczaliśmy na forum 
Rady. Aby wzmocnić rolę jako ciała konsultacyjnego, należy nadać tym konsul-
tacjom bardziej prawotwórczy charakter. 

To, co zapiszę w mojej pamięci jako dobre wspomnienie, to przede wszyst-
kim dobre przygotowanie organizacyjne spotkań przez przedstawicieli Depar-
tamentu Pożytku Publicznego w MPiPS, sprawny obieg komunikacji pomiędzy 
członkami Rady, duże zaangażowanie strony pozarządowej i niejednokrotnie 
jej występowanie w roli „sił pociągowych” w sprawach merytorycznych. Poziom 
dyskusji i osobiste zaangażowanie tych, którzy byli aktywni świadczy o sporym 
potencjale ale i niezbyt istotnym jego wykorzystaniu. Rada jest koniecznym fo-
rum dla kontynuacji niezbędnego dialogu obywatelskiego. Jest jednak za mało 
umocowana pod względem kompetencji, aby jego efektywne prowadzenie prze-
biegało w sposób rzeczywiście partnerski.
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Jan Jakub Wygnański, 
Współprzewodniczący III kadencji Rady Działalności Po-
żytku Publicznego, członek Rady I, III i IV kadencji

Na ile Rada jest efektywnym narzędziem dialogu obywatelskiego?
Myślę, że Radę można było uznać co najwyżej za rodzaj „ułomnej reprezenta-
cji czy „protoreprezentacji” sektora pozarządowego. W takim znaczeniu nie jest 
umocowana instytucjonalnie jako formalne ciało dialogu obywatelskiego w Polsce. 
Rada nie jest również uznanym partnerem dialogu społecznego (w komisji Trój-
stronnej ma prawo do posiadania obserwatora). Ma też znacząco słabszą pozy-
cję niż Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Trzeba też pamiętać, że Rada 
umocowana jako ciało pomocnicze jednego z ministrów resortowych, podczas 
gdy działalność sektora jest interdyscyplinarna i wpisuje się w zadania również 
innych resortów, zakres kompetencji (wyłącznie rola opiniotwórcza), mnogość 
innych, bardziej medialnych ciał doradczo-konsultacyjnych, często umiejscowio-
nych w bardziej prestiżowych miejscach (np. przy Prezydencie lub Premierze 
RP) i wreszcie nieformalna rywalizacja z bardziej uznanym ciałem dialogo-
wym, jakim jest Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, powodują, 
że efektywność Rady w procesach dialogu obywatelskiego jest ograniczona. Jej 
rola ogranicza się zasadniczo do interwencji w kluczowych sprawach dla sektora 
pozarządowego (jak np. debata wokół nowelizacji Ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie), czy bieżącego konsultowania projektów aktów 
prawnych przekazywanych Radzie przez różne resorty (tu także często Rada 
jest niestety ignorowana). Efektywność Rady w największym jak sądzę stopniu 
jest uzależniona od pozycji i energii osób, które ją tworzą. To od ich aktywności, 
determinacji i mówiąc wprost – uporu zależy jej agenda i jej skuteczność.

Teresa Hernik, 
Współprzewodnicząca Rady Działalności Pożytku Pub-
licznego I i II kadencji, członkini Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego III kadencji

Na ile Rada jest efektywnym narzędziem dialogu obywatelskiego?
Po pierwsze, od początku nie postrzegaliśmy sami siebie jako instytucji dialogu 
obywatelskiego, jak również inne instytucje, w tym przede wszystkim Komisja 
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Trójstronna, ustawowo powołana jako ciało dialogu społecznego w Polsce, nie 
postrzegała Rady Działalności Pożytku Publicznego jako ciała dialogowego. 
Wręcz wyczuwaliśmy we wzajemnych relacjach nieufność czy ducha rywaliza-
cji. Wprawdzie przez lata budowaliśmy wśród najważniejszych osób (człon-
kowie Komisji Trójstronnej, przedstawiciele administracji, parlamentarzyści, 
formalni i nieformalni decydenci) świadomość, że formalne rozwiązania dia-
logowe w Polsce są niepełne ze względu na nieobecność dialogu obywatelskiego, 
jednakże do dziś działania te nie wpłynęły na uznanie Rady Działalności Po-
żytku Publicznego jako ciała dialogu obywatelskiego.
Po drugie, sami członkowie Rady w różny sposób postrzegają Radę i swoją 
rolę w niej. Ponieważ Rada została powołana jako ciało pomocnicze Mini-
stra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, część przedstawicieli wycho-
dziła z założenia, iż podejmują aktywność wówczas, gdy zostaną poproszeni 
o wyrażenie opinii (tzw. rola opiniodawcza Rady). Inni natomiast uznali, że 
pomocniczość Rady należy rozumieć jako formułowanie opinii (tzw. rola opi-
niotwórcza Rady), które mogą być pomocne Ministrowi w realizacji jego zadań 
resortowych. Tak, czy inaczej, mam wrażenie, że w ciągu minionych kadencji 
nie udało się wypracować przekonania członków Rady, iż współstanowią in-
stytucję ciała dialogu obywatelskiego.

Jakie słabe i mocne strony związane z funkcjonowaniem Rady dostrzega 
Pani na podstawie swoich doświadczeń wynikających z prac trzech kolej-
nych kadencji Rady? 
W trakcie 8 lat, gdy pracowałam na forum Rady, pojawiły się stałe trendy, które 
mogę określić jako uniwersalne słabości, czy uniwersalne mocne strony. Do tych 
pierwszych należą: silna polaryzacja wewnątrz Rady na stronę administracji 
rządowej i samorządowej z jednej strony a organizacje pozarządowe z drugiej; 
brak reprezentatywności powoływanych do Rady przedstawicieli sektora poza-
rządowego i dylemat, na ile na forum Rady słyszalny jest (lub nie) głos poza-
rządowców; wreszcie brak zakorzenienia Rady w świadomości samorządow-
ców, którzy mają inne ciała przedstawicielskie (np. Komisja Wspólna Rządu 
i Samorządu) i niekoniecznie postrzegają Radę Działalności Pożytku Publicz-
nego jako ciało ważne dla załatwiania spraw dotyczących terytorialnej samo-
rządności. Słabą stroną jest również kwestia przypadkowości, bowiem sukces 
poszczególnych kadencji, mierzony efektami pracy w poszczególnych okresach, 
powinien być mierzony zaangażowaniem poszczególnych osób. Od ich aktyw-
ności, indywidualnego wkładu i determinacji (a najczęściej wnosiła go strona 
pozarządowa) zależało, na ile Rada skutecznie realizowała swoje ustawowe 
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zadania. Mocną stroną Rady jest jej instytucjonalny podział na trzy strony, 
które mają szansę na stworzenie prawdziwego dialogu obywatelskiego, co – 
mam nadzieję – nastąpi w kolejnych kadencjach, tym bardziej, że Rada może 
stanowić benchmark dla tworzących się na szczeblu regionalnym i lokalnym rad 
jako ciał dialogowych.

Ks. Stanisław Słowik, 
członek Rady Działalności Pożytku Publicznego I, II, III, 
IV kadencji

Co powinno się wydarzyć, aby Rada jako narzędzie dialogu obywatelskie-
go, stała się bardziej efektywna?
Nie ma prostej recepty na zwiększanie efektywności Rady jako narzędzia dia-
logu obywatelskiego: z jednej strony powinny zmienić się postawy osób, które 
przyjęły na siebie przywilej bycia członkiem Rady (lepsza frekwencja na posie-
dzeniach, aktywność i pełne zaangażowanie przedstawicieli strony rządowej; 
przekonanie większości przedstawicieli samorządu terytorialnego, że Rada jest 
ważnym ciałem dla rozwoju lokalnego i regionalnego), z drugiej strony Rada 
ma niewystarczające kompetencje, które powodują, że ma minimalny lub ża-
den wpływ na kształtowanie polityk publicznych dotyczących zakresu spraw, 
w których aktywny jest sektor pozarządowy. Jeżeli chodzi o realny wpływ na 
kształtowanie rozwiązań w zakresie spraw publicznych, jest on marginalny. 
Również udział delegowanych przedstawicieli Rady do prac na forum różnego 
rodzaju ciał kolegialnych o charakterze opiniotwórczo-doradczym (np. komi-
tetach monitorujących) ma często fasadowy charakter. Jednocześnie należy pa-
miętać, że Rada – w jej obecnym kształcie – stanowi odniesienie dla nowo po-
woływanych rad regionalnych i lokalnych – a jej słabość instytucjonalna i brak 
efektywnego dialogu stanowią poniekąd model odniesienia dla kształtującego 
się dopiero w naszym kraju regionalnego i lokalnego dialogu obywatelskiego. Tu 
Radzie Działalności Pożytku Publicznego przypada duża rola jako liderowi 
całego procesu, jeśli instytucjonalny dialog ma być traktowany jako narzędzie 
wspierające rozwój sektora publicznego i pozarządowego. Rada Działalności 
Pożytku Publicznego jest potrzebna po to, żeby aktywnie zabierać głos w imie-
niu sektora pozarządowego. Nawet, jeśli w obecnym kształcie instytucjonalnym 
nie jest do tego uprawniona jako oficjalna reprezentacja całego sektora, to nie 
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ma jak dotąd lepszej formalnej płaszczyzny do prowadzenia dialogu z admi-
nistracją publiczną. 

Dagmir Długosz, 
dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w KPRM, 
Współprzewodniczący I kadencji Rady Działalności Po-
żytku Publicznego

Czy po 10 latach Rada jest efektywnym narzędziem dialogu obywatelskie-
go; w którym kierunku powinna ewoluować?
10- lecie Rady Działalności Pożytku Publicznego z pewnością skłania do na-
mysłu. Taka instytucja z reguły „okrzepła”, z drugiej strony nabiera pewnych 
rutyn oraz zdążyła poznać granice swoich możliwości. Przez jej skład prze-
winęło się już wiele osób – tu wartością jest zwiększanie zrozumienia wie-
lu środowisk, czy jest dialog obywatelski oraz instytucje dialogu. Podstawowy 
dylemat na przyszłość to ew. rozstrzygnięcie, czy analiza efektywności RDPP 
(i satysfakcji z jej działania) po każdej ze stron (w szczególności pozarządo-
wej) wymaga zmian i czy inne strony są gotowe to poprzeć.

Michał Guć, 
Wiceprezydent Gdyni, członek Rady Działalności Pożytku 
Publicznego III i IV kadencji

Czy Rada Działalności Pożytku Publicznego jest narzędziem dialogu oby-
watelskiego?
Specyfika Rady, jako instytucji umożliwiającej dialog, polega na umożliwieniu 
spotkania i współpracy trzech sektorów: pozarządowego, samorządu terytorial-
nego oraz administracji rządowej. Trzeba być świadomym, że każdy z nich – 
może poza rządowym – jest na tyle mocno zróżnicowany, że członkowie Rady 
nie stanowią pełnej reprezentacji swojego środowiska. Niemniej jednak dużą 
wartością Rady jest fakt, że przedstawiciele tych sektorów – w sposób zorgani-
zowany, zinstytucjonalizowany – mają możliwość regularnego spotykania się, 
podejmując dialog obywatelskie i wypracowując wspólne rozwiązania. Rada 
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Działalności Pożytku Publicznego jest dobrą płaszczyzną dyskusji, warto więc 
rozwijać jej formułę i obejmować nią kolejne dziedziny.

Jak w Pana opinii realizowane są ustawowe zadania Rady jako ciała po-
mocniczego Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego?
Rada stara się wypełniać nadaną jej rolę ustawową, czyli doradzać Ministrowi 
bezpośrednio (np. wychodząc z inicjatywami w trybie oddolnie formułowanych 
opinii) lub pośrednio (tzn. wyrażając opinie dotyczące przedkładanych projek-
tów aktów prawnych). Doświadczenia związane ze sposobem realizacji tak ro-
zumianych zadań są różne. Jednak z roku na rok zauważam, że funkcje Rady 
jako ciała pomocniczego realizowane są coraz bardziej efektywnie. Jej rola coraz 
bardziej zmienia się z recenzenta przedkładanych jej do zaopiniowania doku-
mentów do kreatora rozwiązań, które mogą usprawnić komunikację i współ-
pracę pomiędzy sektorami.

Jak powinna ewoluować rola Rady w przyszłości, aby wzmacniać dialog 
obywatelski w Polsce?
Rada powinna zmierzać do tego, aby stać się swojego rodzaju wierzchołkiem 
„piramidy konsultacyjnej” w Polsce, na którą składają się zarówno regionalne, 
powiatowe i gminne rady działalności pożytku publicznego, jak i działające na 
terenie całego kraju gremia problemowe, w których uczestniczą przedstawiciele 
trzeciego sektora i administracji publicznej. 

Paweł Dębek, 
Dolnośląska Rada Młodzieży, członek Rady Działalności 
Pożytku Publicznego IV kadencji

Jaką rolę pełni Rada Działalności Pożytku Publicznego w procesie dialogu 
obywatelskiego?
Dziesięciolecie ustawowej definicji pożytku publicznego przypada na okres 
szczególny w rozwoju Polski. W obliczu nowej perspektywy budżetowej Unii 
Europejskiej rozpoczyna się proces finalizowania wielkiego projektu przebudo-
wy Polski w obszarze twardej infrastruktury. Na horyzoncie rysuje się nowy 
priorytet – obywatelski rozwój lokalnych społeczności. Priorytet, w którym 
organizacje pozarządowe będą odgrywały rolę kluczową. A zatem priorytet 
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rozwojowy, dla którego realizacji dialog będzie narzędziem fundamentalnym. 
Stąd rola Rady Działalności Pożytku Publicznego w kolejnej dekadzie będzie 
wzrastać. Szczególnie, że już dzisiaj wprawny obserwator zauważy, że pro-
wadzony przez Radę dialog jest doświadczeniem pełnym wyzwań. Dzieje się 
tak z uwagi zarówno na różne perspektywy, jakie przyjmują instytucje ad-
ministracji centralnej, samorządy i organizacje pozarządowe, ale również 
z uwagi na duże zróżnicowanie interesów tych ostatnich. Wynika ono zarówno 
z wielkości, lokalizacji, jak i charakteru działań organizacji. O ile więc istnieją 
sprawy, w których większość organizacji jest zgodna co do kierunku pożądanych 
rozwiązań, o tyle też w innych obszarach hierarchia potrzeb jest znacząco róż-
na. Stawia to przed Radą zadanie szczególne, na które nakłada się również po-
zycja Rady, która wszak nie jest ciałem w żaden sposób reprezentatywnym dla 
środowiska aktywnych obywateli. Natomiast może stać się moderatorem debaty, 
katalizatorem wyrażania rozmaitych interesów i potrzeb, a szczególnie trans-
miterem tychże między organizacjami działającymi na poziomie operacyjnym 
a decydentami ze sfery publicznej. Bowiem potrzebujemy w Polsce zarówno 
usprawnienia komunikacji, w której rozwiązania będą stymulowane oddolnie 
a rolą ośrodków centralnych będzie koordynacja i ujednolicanie tych procesów. 
Ale potrzebujemy również, w związku nadchodzącymi wyzwaniami, poważ-
nej debaty na temat wizji sektora obywatelskiego. Rada Działalności Pożytku 
Publicznego wydaje się być doskonałym gospodarzem obu tych procesów. Wpły-
wa na to zarówno fakt umiejscowienia Rady przy ministrze, który zajmuje się 
kwestiami społeczeństwa obywatelskiego, jak i brak konkurencyjnych dla Rady 
ciał w systemie instytucji rządowych. Obecnie jednak najsilniejsza barierą dla 
efektywności prowadzenia dialogu obywatelskiego przez Radę wydaje się być 
procedura wyłaniania jej członków, którzy nie są dla środowiska organizacji 
pozarządowych reprezentatywni, a zatem pozbawieni są prawa wypowiada-
nia się w imieniu tego środowiska. W tej sytuacji siła Rady w znacznej mierzej 
zależy od siły jej członków i ich sprawności w budowaniu dialogu obywatelskie-
go. Początek Rady IV kadencji pokazuje na przykładzie zespołu ds. polityki na 
rzecz młodzieży, że uruchomienie procesu dialogu pomiędzy środowiskami oby-
watelskimi a instytucjami rządowym jest możliwe. Co więcej Rada, pozosta-
jąc w granicach swoich kompetencji, może stać się inicjatorem i koordynatorem 
nowych polityk o znaczeniu strategicznym. Efektywność dialogu obywatelskiego 
prowadzonego przez Radę to więc w znacznej mierze efektywność jej członków 
w animowaniu procesów komunikacyjnych, ale również umiejętność budowa-
nia dialogu na gruncie potrzeb środowisk obywatelskich, a zatem pozostawania 
w realnym kontakcie z tymi środowiskami.
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Krzysztof Balon, 
Wspólnota Robocza Związków Socjalnych WRZOS, czło-
nek RDPP I, II, III, IV kadencji, Współprzewodniczący IV 
kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego

Jakie były założenia instytucjonalne Rady i w jaki sposób były one realizo-
wane na przestrzeni poszczególnych kadencji?
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi, że RDPP 
jest organem doradczym (w początkowym brzmieniu: doradczym i pomocniczym) 
Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Jako, że członkowie 
Rady reprezentują organizacje pozarządowe względnie podmioty z nimi zrów-
nane, jednostki samorządu terytorialnego oraz administrację rządową, RDPP 
jest ważnym forum dialogu obywatelskiego. Zarówno kompetencje przyznane 
Radzie przez ustawodawcę jak i praktyka działania sprawiły, że od samego po-
czątku jej istnienia RDPP stała się dynamicznym, wyrazistym ośrodkiem monito-
rującym i wspomagającym rozwój trzeciego sektora oraz inicjatorem ważnych prac 
legislacyjnych. Rada była i jest strażnikiem interesów organizacji pozarządowych 
i podmiotów z nimi zrównanych w ich pracy pro publico bono, a zatem dla pożytku 
publicznego. Szczególnie w początkowym okresie istnienia Rady, wobec wystę-
pującego wówczas problemu słabości samoorganizacji, a zwłaszcza przedstawi-
cielstwa trzeciego sektora wiele organizacji pozarządowych postrzegało w Radzie 
reprezentanta interesów sektorowych. W rzeczywistości funkcję taką – i to w ogra-
niczonym zakresie ze względu na procedurę powoływania jej członków – mogłaby 
co najwyżej pełnić część pozarządowa Rady, stanowiąca połowę jej składu. Istotą 
pracy Rady, jej „wartością dodaną”, stanowi jednak nie tyle reprezentacja intere-
sów sektorowych, ile wypracowywanie stanowisk, opinii i inicjatyw uzgodnionych 
w procesie dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi (i tzw. podmiota-
mi zrównanymi) a jednostkami samorządu terytorialnego i rządem. O ile jednak 
„strona samorządowa” reprezentowana jest w Radzie poprzez pełne spektrum 
zrzeszeń samorządu terytorialnego, o tyle problematyczna jest konieczność każdo-
razowego „dobierania” w kolejnych kadencjach Rady do jej składu przedstawicieli 
czterech resortów (w skład RDPP wchodzi pięciu przedstawicieli administracji 
rządowej, w tym jako Współprzewodniczący reprezentant Ministra właściwego 
do spraw zabezpieczenia społecznego). Trudno jednak znaleźć tu jakieś optymalne 
rozwiązanie, zwłaszcza, że przyjęty przez ustawodawcę podział miejsc pomiędzy 
stronę pozarządową a samorząd terytorialny i rząd (10-5-5) dobrze korespondu-
je z zakresem zadań i praktyką funkcjonowania Rady.
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Marek Tramś, 
starosta powiatu polkowickiego (województwo dolnoślą-
skie), Prezes Związku Powiatów Polskich, członek Rady 
Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Czy z perspektywy samorządowca oraz organizacji zrzeszającej samorzą-
dowców może Pan ocenić, na ile Rada jest ważnym elementem dialogu in-
stytucjonalnego pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi?
Dialog i słuchanie partnera to podstawa wszystkich dobrych rozwiązań. Dla-
tego Rada Pożytku Publicznego jest płaszczyzną, na której dochodzą do poro-
zumienia ludzie reprezentujący różne instytucje. Przedstawiciele rządu, sa-
morządu i organizacji obywatelskich rozmawiają ze sobą i ten dialog jest tutaj 
bardzo ważny. Każdy z nas zasiadający w Radzie jest przedstawicielem dużej 
grupy ludzi: samorządowców różnych szczebli, wielu organizacji pozarządo-
wych czy poszczególnych instytucji rządowych. Przedstawiciele znają zarów-
no ich mocne strony jak i widzą problemy, z którymi codziennie się spotykają. 
Wielu takich problemów doświadczyłem osobiście jako samorządowiec i dziś 
biorę udział w ich rozwiązaniu. Zaś występowanie w Radzie jako przedsta-
wiciel Związku Powiatów Polskich jest dla mnie wielkim wyzwaniem. Rada 
jest miejscem, w którym ustalamy przekazanie wielu zadań na rzecz organi-
zacji pozarządowych. Jest ona bardzo ważnym elementem dialogu międzyin-
stytucjonalnego, jest kompleksową formą porozumienia się miedzy wszystkimi 
najistotniejszymi interesariuszami obywatelskiego społeczeństwa. 

Czy Rada jest efektywnym narzędziem dialogu obywatelskiego?
Rada liczy dwadzieścia osób, które reprezentują wiele organizacji, instytucji, 
czy organów państwa. Każdy, kto w niej zasiada jest przede wszystkim przed-
stawicielem interesu swojej grupy. Wielość tych podmiotów świadczy o  tym, 
że jest to szeroka reprezentacja społeczeństwa. Co ważne, działanie nie jest 
doraźne, lecz jest procesem ciągłym, niekończącym się. Nie wyobrażam sobie 
sytuacji, aby istotne sprawy w państwie nie byłyby konsultowane ze społeczeń-
stwem. Istotą demokracji jest sprawowanie władzy w Państwie poprzez wy-
bór swych przedstawicieli. Im więcej sytuacji, im więcej miejsc gdzie wybrani 
demokratycznie ludzie konsultują swoje decyzje, swoje zamierzenia i proszą 
o radę, tym ta demokracja staje się coraz bardziej dojrzała. Dlatego dziś mogę 
śmiało powiedzieć, że Rada jest efektywnym narzędziem prowadzenia dialogu 
obywatelskiego. 
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Czy Rada może być swego rodzaju modelem odniesienia dla kształtujące-
go się dialogu obywatelskiego na szczeblu lokalnym?
Rada to pewien model działania, polegający przede wszystkim na spotykaniu 
się i prowadzeniu dyskusji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi. To przede 
wszystkim forum wymiany poglądów i opinii oraz wypracowywania wspól-
nych programów. My w samorządach już dziś korzystamy z doświadczenia 
Rady, przygotowując roczne plany współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi, tworząc swoje powiatowe rady działalności pożytku. Trak-
tujemy Radę jako wzorcowy model społecznego porozumienia się i współpracy. 
Fundament dla wszystkich jest ten sam – dialog obywatelski zarówno w wy-
miarze centralnym, jak i lokalnym. Bo to tworzy społeczeństwo obywatelskie, 
wielką wartość, którą powinniśmy pielęgnować i rozwijać. Uczestnicząc w tym 
na szczeblu krajowym dziś mogę śmiało powiedzieć, że funkcjonowanie Rady 
powinno stać się modelem dla każdego samorządu chcącego budować społeczeń-
stwo obywatelskie. 

Wykaz uchwał Rady Działalności Pożytku Pub-
licznego

I kadencja RDPP (2003–2005)
Rok 2004

Numer 
Uchwały Dzień przyjęcia W sprawie

1 z dnia 27 listopada 
2003

wyboru współprzewodniczących Rady

2 z dnia 04 lutego 
2004

powołania doraźnego zespołu problemowego do 
spraw podatkowych związanych z działalnością pożyt-
ku publicznego

3 z dnia 05 lutego 
2004

rekomendacji organizacji pozarządowych do Komite-
tów Monitorujących

4 z dnia 07 kwietnia 
2004

wystąpienia do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

5 z dnia 05 maja  
2004

powołania doraźnego zespołu ds. funduszy unijnych
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6 z dnia 22 czerwca 
2004

powołania stałego zespołu problemowego ds. wypra-
cowania rozwiązań systemowych pomocy i integracji 
społecznej

7 z dnia 22 czerwca 
2004

powołania stałego zespołu problemowego ds. współ-
pracy organów administracji publicznej z organizacja-
mi pozarządowymi

8 z dnia 22 czerwca 
2004

powołania stałego zespołu problemowego ds. fundu-
szy unijnych

9 z dnia 22 czerwca 
2004

regulaminu Rady DPP

10 z dnia 29 czerwca 
2004

potwierdzenia rekomendacji przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych do Komitetów Monitorujących

11 z dnia 12 lipca  
2004

rekomendacji przedstawiciela organizacji pozarzą-
dowej do Komitetu Monitorującego do spraw SPO-
-Transport

12 z dnia 12 lipca  
2004

potwierdzenia rekomendacji przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego 
ZPORR

13 z dnia 12 lipca  
2004

rekomendacji przedstawiciela organizacji pozarządo-
wej do Komitetu Monitorującego PO „Pomoc Tech-
niczna 2004–2006”

14 z dnia 15 lipca  
2004

potwierdzenia rekomendacji przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych do Komitetu do spraw Monitoro-
wania SPO - „Restrukturyzacja i modernizacja sekto-
ra żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich”

15 z dnia 29 lipca  
2004

rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych do Komitetu Sterującego dla SPO-Transport 
oraz Komitetu Sterującego dla części transportowej 
strategii wykorzystania Funduszu Spójności

16 z dnia 14 września 
2004

rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych do Komitetów Sterujących SPO RZL, Ko-
mitetu Sterującego SPO Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw oraz Komitetu Sterującego PO Po-
moc Techniczna

17 z dnia 12 października 
2004

wyłonienia dwóch przedstawicieli RDPP do udziału 
w pracach Międzyresortowego Zespołu do przygoto-
wania NPR na lata 2007–2013

18 z dnia 5 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Wielkopolskiego Oddz. Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia
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19 z dnia 10 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkie-
go Narodowego Funduszu Zdrowia

20 z dnia 15 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia

21 z dnia 15 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia

22 z dnia 19 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia

23 z dnia 24 listopada 
2004

wyłonienia przedstawicieli RDPP do udziału w pra-
cach Rady  Narodowego Funduszu Zdrowia

24 z dnia 26 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia

25 z dnia 26 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia

26 z dnia 26 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Na-
rodowego Funduszu Zdrowia

27 z dnia 29 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Woje-
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

28 z dnia 29 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia

29 z dnia 30 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia

30 z dnia 30 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia

31 z dnia 30 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Naro-
dowego Funduszu Zdrowia



129

32 z dnia 30 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Woje-
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

33 z dnia 14 listopada 
2004

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Woje-
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

34 z dnia  
(brak danych)

W sprawie przyjęcia stanowiska Rady odnośnie 
uchwalenia w dniu  16.12.2004 r. przez Senat RP 
zmniejszenia kwoty środków na realizację Rządowego 
Programu Wieloletniego „FIO”

Rok 2005

Numer 
Uchwały Dzień przyjęcia W sprawie

35 z dnia 13 stycznia 
2005

wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pra-
cach Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia

36 z dnia 21 marca 
2005

rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych do Komitetu Sterującego dla priorytetu „Rozwój 
zasobów ludzkich Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego

37 z dnia 21 marca 
2005

rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych do Komitetu Sterującego dla priorytetu „ Polity-
ka regionalna i działania transgraniczne” Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego

38 z dnia 06 kwietnia 
2005

rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych do Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

39 z dnia z dnia 10 maja 
2005

rekomendacji przedstawiciela organizacji pozarządo-
wych do Krajowego Komitetu Sterującego dla Dzia-
łania 1.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego 2004–2006

40 z dnia z dnia 11 lipca 
2005

rekomendowania przez Radę Działalności Pożytku 
Publicznego listy rankingowej projektów złożonych 
w ramach realizacji Rządowego Programu FIO 
w 2005 r.

41 z dnia z dnia 12 lipca 
2005

rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych do Komitetu Sterującego dla priorytetu ,,Pomoc 
techniczna przy wdrażaniu aquis communautaire” 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
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42 z dnia 18 listopada 
2005

rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych do Komitetu Sterującego dla priorytetu ,,Opie-
ka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

II kadencja RDPP (2006–2009)

Rok 2007

Numer 
Uchwały Dzień przyjęcia W sprawie

1 z dnia 20 czerwca 
2007

regulaminu Rady

Rok 2008

Numer 
Uchwały

Dzień przyjęcia W sprawie

1 z dnia 24 kwietnia 
2008

stanowiska RDPP dotyczącego projektu nowelizacji 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie

2 z dnia 24 kwietnia 
2008

stanowiska RDPP dotyczącego prac nad Strategią 
Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
oraz programem wieloletnim Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich

3 z dnia 30 lipca  
2008

uzupełnienia stanowiska RDPP dotyczącego projektu 
nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z dnia 9 kwietnia 2008 r.
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III kadencja RDPP (2009–2012)

Rok 2009

Numer 
Uchwały Dzień przyjęcia W sprawie

1 z dnia 29 kwietnia 
2009

wyboru współprzewodniczących Rady

2 z dnia 17 lipca  
2009

regulaminu Rady

3 z dnia 17 lipca  
2009

powołania stałych zespołów problemowych Rady

4 z dnia 17 lipca  
2009

wyboru Sekretarza Rady

Rok 2011

Numer 
Uchwały Dzień przyjęcia W sprawie

1 z dnia 21 czerwca 
2011

powołania doraźnego Zespołu problemowego Rady

2 z dnia 21 czerwca 
2011

stanowiska RDPP dotyczącego komisyjnego projektu 
ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
– ordynacja podatkowa

3 z dnia 12 październi-
ka 2011

stanowiska RDPP dotyczącego komunikatów Od-
działów NFZ na temat kontraktowania usług me-
dycznych przez NFZ, informujących o konieczności 
wpisywania organizacji pozarządowych do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego

4 z dnia 30 listopada 
2011

przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania kwar-
talnego przez jednostki publicznej radiofonii i telewi-
zji z realizacji obowiązków wynikających z § 2 ust. 3 
pkt. 1 i 3 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu 
postępowania związanego z nieodpłatnym informo-
waniem w programach jednostek publicznej radiofonii 
i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku 
publicznego nieodpłatnej działalności pożytku pub-
licznego (Dz. U. Nr 109, poz. 638)
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Rok 2012

Numer 
Uchwały Dzień przyjęcia W sprawie

1 z dnia 10 stycznia 
2012

wskazania Pracowni Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia” do przeprowadzenia procesu konsultacji 
społecznych z zakresu tematycznego Funduszu dla 
Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
na lata 2009–2014

2 z dnia 19 stycznia 
2012

inicjatywy legislacyjnej RDPP w zakresie wprowa-
dzenia zmian w ustawie o działalności leczniczej z 15 
kwietnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 
z późn. zm.)

3 z dnia 19 stycznia 
2012

podjęcia działań związanych z dofinansowaniem pol-
skiego programu pomocy żywnościowej PEAD

IV kadencja RDPP (2012–2015)

Rok 2012

Numer 
Uchwały Dzień przyjęcia W sprawie

1 z dnia 19 lipca  
2012

wyboru współprzewodniczących Rady

2 z dnia 09 sierpnia 
2012

stanowiska Rady dotyczącego Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych

3 z dnia 20 września 
2012

powołania zespołów problemowych Rady

4 z dnia 20 września 
2012

stanowiska RDPP dotyczącego projektu rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

5 z dnia 20 września 
2012

regulaminu Rady

6 z dnia 24 października 
2012

powołania doraźnego Zespołu problemowego Rady 
ds. polityki na rzecz młodzieży

7 z dnia 24 października 
2012

opinii RDPP dotyczącej projektu Zasad PO FIO na 
rok 2013
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8 z dnia 24 października 
2012

przepisów dotyczących przyszłości placówek wsparcia 
dziennego prowadzonych przez organizacje poza-
rządowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej

9 z dnia 15 listopada 
2012

stanowiska Rady dotyczącego projektu rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania 
pomocy publicznej w ramach Europejskiej Współpra-
cy Terytorialnej, 2007–2013

10 z dnia 15 listopada 
2012

stanowiska Rady dotyczącego Wniosku Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym

11 z dnia 04 grudnia 
2012

stanowiska RDPP dotyczącego harmonogramu prac 
nad Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2012–2020

12 z dnia 21 listopada 
2012

stanowiska Rady dotyczącego projektu zarządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie Rady do spraw 
Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii 
i związanej z nimi Nietolerancji

13 z dnia 4 grudnia 
2012

udziału Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku 
Publicznego w konsultacjach Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych

14 z dnia 4 grudnia 
2012

wskazania przedstawiciela Rady Działalności Po-
żytku Publicznego na członka Rady Dolnośląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia

15 z dnia 4 grudnia 
2012

wskazania przedstawiciela Rady Działalności Pożytku 
Publicznego na członka Rady Organizacji Pozarzą-
dowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego
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Rok 2013

Numer 
Uchwały Dzień przyjęcia W sprawie

16 z dnia 12 lutego 
2013

stanowiska Rady dotyczącego odwołania rekomenda-
cji członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia 

17 z dnia 12 lutego 
2013

wskazania przedstawicieli Rady Działalności Pożytku 
Publicznego do interdyscyplinarnej grupy do prac nad 
założeniami długofalowej polityki senioralnej

18 z dnia 12 lutego 
2013

zmian do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 w spra-
wie Rady Działalności Pożytku Publicznego 

19 z dnia 12 lutego 
2013

wskazania przedstawicieli Rady Działalności Pożytku 
Publicznego do grupy roboczej opracowującej pro-
gram dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, 
włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia. 

20 z dnia 12 lutego 
2013

Zmieniająca uchwałę nr 11 Rady Działalności Po-
żytku Publicznego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie 
stanowiska RDPP dotyczącego harmonogramu prac 
nad Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2014–2020.

21 z dnia 12 lutego 
2013

stanowiska RDPP dotyczącego projektu „Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2013–2020”. 



135

I kadencja (2003–2005)

Nazwa zespołu Zakres zadaniowy Skład

Stały zespół 
problemowy do 
spraw wypracowania 
rozwiązań 
systemowych pomocy 
i integracji społecznej

Zadaniem zespołu jest wypracowa-
nie wspólnego stanowiska rozwiązań 
systemowych, dotyczących pomocy 
i integracji społecznej

Krystyna Mrugalska, 
Tomasz Sadowski,  
Marek Masalski,  
Jan Jakub Wygnański,  
Ks. Stanisław Słowik

Stały zespół 
problemowy do spraw 
współpracy organów 
administracji 
publicznej 
z organizacjami 
pozarządowymi

Zadaniem zespołu jest monitorowa-
nie zasad i form współpracy admi-
nistracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi oraz opracowanie 
propozycji programowych w ramach 
Narodowego Planu Rozwoju

Rafał Baniak,  
Teresa Hernik,  
Krystyna Mrugalska, 
Tomasz Sadowski,  
Ewa Kulik-Bielińska, 
Urszula Burkot,  
Andrzej Kościelny, 
Wojciech Marchlewski, 
Jan Jakub Wygnański, 
Krzysztof Balon

Stały zespół 
problemowy do spraw 
funduszy unijnych

Zadaniem zespołu jest kształtowanie 
warunków do udziału organizacji 
pozarządowych w absorpcji funduszy 
unijnych

Rafał Baniak,  
Tomasz Sadowski, 
Urszula Burkot,  
ks. Stanisław Słowik, 
Jan Jakub Wygnański, 
Krzysztof Balon

Wykaz zespołów Rady Działalności Pożytku Pub-
licznego
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II kadencja (2006–2009)

Nazwa zespołu Zakres zadaniowy Skład

Zespół ds. prawnych 
i monitoringu

Zadania, dla których powołany zo-
stał zespół, to wyrażanie opinii na 
temat rządowych aktów prawnych, 
stanowiących o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, praca 
nad tworzeniem koncepcji przepisów 
podatkowych przyczyniających się 
do rozwoju środowiska pozarządo-
wego, wyrażanie opinii w przypadku 
sporów organów administracji pub-
licznej z organizacjami pozarządo-
wymi w oparciu o przepisy prawne

Marcin Dadel,  
Tomasz Bilicki,  
Maciej Żywno,  
Ks. Stanisław Słowik, 
Grażyna Frister,  
Paweł Soloch,  
Anna Rodek

Zespół ds. 
programów 
i funduszy

Zadaniem zespołu jest wspieranie 
wdrażania funduszy publicznych,  
w tym unijnych, umacnianie pozycji 
organizacji pożytku publicznego oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 Ustawy w systemie

Marzena Mendza-Drozd, 
Marcin Dadel,  
Witold Monkiewicz, 
Tomasz Schimanek,  
Ks. Sławomir Sikora,  
Ks. Stanisław Słowik

Zespół ds. dialogu 
i współpracy

Zespół został powołany w celu mo-
nitorowania zasad i form współpracy 
administracji publicznej z organiza-
cjami pozarządowymi, wypracowania 
i promowania standardów współpra-
cy, działania na rzecz dialogu obywa-
telskiego, współpracy międzyresor-
towej i międzynarodowej w zakresie 
pożytku publicznego

Teresa Hernik,  
Marzena Mendza-Drozd, 
Tomasz Bystroński, 
Tomasz Schimanek – 
Przewodniczący,  
Maciej Żywno
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III kadencja (2009–2012)

Nazwa zespołu Zakres zadaniowy Skład

Zespół ds. prawnych 
i monitoringu

Zadania, dla których powołany zo-
stał zespół, to wyrażanie opinii na 
temat rządowych aktów prawnych, 
stanowiących o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, praca 
nad tworzeniem koncepcji przepisów 
podatkowych przyczyniających się 
do rozwoju środowiska pozarządo-
wego, wyrażanie opinii w przypadku 
sporów organów administracji pub-
licznej z organizacjami pozarządo-
wymi w oparciu o przepisy prawne

Anna Sienicka,  
Marek Borowski,  
Elżbieta Chojna-Duch, 
Robert Choma,  
Marcin Dadel,  
Michał Guć,  
Maciej Lis,  
ks. Stanisław Słowik

Zespół ds. 
programów 
i funduszy

Zadaniem zespołu jest wspieranie 
wdrażania funduszy publicznych, 
w tym unijnych, umacnianie pozycji 
organizacji pożytku publicznego oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy w systemie

Krzysztof Balon,  
Marcin Dadel,  
Adam Giersz,  
Wojciech Ratyński, 
Tomasz Siemoniak,  
ks. Stanisław Słowik

Zespół ds. dialogu 
i współpracy

Zespół został powołany w celu mo-
nitorowania zasad i form współpracy 
administracji publicznej z organiza-
cjami pozarządowymi, wypracowania 
i promowania standardów współpra-
cy, działania na rzecz dialogu obywa-
telskiego, współpracy międzyresor-
towej i międzynarodowej w zakresie 
pożytku publicznego

Teresa Hernik,  
Krzysztof Balon, 
Agnieszka  
Buła-Kopańska,  
Tomasz Bystroński, 
Małgorzata Sinica,  
Aldona  
Wiktorska-Święcka

Doraźny Zespół 
ds. Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego

Zespół został powołany w celu 
zebrania i doprecyzowania postu-
latów organizacji pozarządowych 
dotyczących następnego okresu pro-
gramowania (po 2013) oraz zapro-
ponowania najlepszych sposobów ich 
realizacji, w tym w ramach istnieją-
cych struktur i mechanizmów

Krzysztof Balon,  
Marek Borowski,  
Teresa Hernik,  
Marcin Dadel,  
Małgorzata Sinica
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IV kadencja (2012–2015)

Nazwa zespołu Zakres zadaniowy Skład

Zespół ds. 
prawnych 
i monitoringu

Zespół realizuje zadania w zakresie: zadania 
publiczne, zlecanie tych zadań do reali-
zacji przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 upp 
oraz rekomendowane standardy realizacji 
zadań publicznych (art. 35 ust. 2 pkt 5 upp); 
kandydatury na członka Rady Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz rad oddziałów wo-
jewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia 
(art. 35 ust. 2 pkt 7 upp); kontakty i współ-
praca z Kancelarią Prezydenta RP, Komisją 
Trójstronną, stałą Podkomisją parlamentarną 
ds. organizacji pozarządowych; kontakty 
z mediami; współpraca z wojewódzkimi 
Radami Działalności Pożytku Publicznego 
oraz inne zadania przyporządkowane do 
prac Zespołu

Krzysztof Balon,  
Lucyna Bogusz,  
Paweł Dębek,  
Jarosław Duda,  
Małgorzata 
Omilanowska,  
Marek Tramś,  
Jan Jakub Wygnański

Zespół ds. 
Prawnych 
i Monitoringu

realizuje zadania w zakresie: sprawy doty-
czące stosowania Ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (art. 35 
ust. 2 pkt 1 upp); projekty aktów prawnych 
związanych z funkcjonowaniem organizacji 
pozarządowych oraz działalnością pożytku 
publicznego oraz wolontariatu (art. 35 ust. 2 
pkt 2 upp); zbieranie i dokonywanie analizy 
informacji o prowadzonych kontrolach i ich 
skutkach (art. 35 ust. 2 pkt 4 upp); mechani-
zmy informowania o standardach prowadze-
nia działalności pożytku publicznego oraz 
o stwierdzonych przypadkach naruszania 
tych standardów (art. 35 ust. 2 pkt 6 upp); 
spory między organami administracji pub-
licznej a organizacjami pozarządowymi lub 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
upp, związane z działalnością pożytku pub-
licznego (art. 35 ust. 2 pkt 3 upp) oraz inne 
zadania przyporządkowane do prac Zespołu

Michał Guć,  
Stanisław Rakoczy, 
Małgorzata 
Omilanowska,  
Ks. Stanisław Słowik, 
Teresa Tiszbierek, 
Marcin Wojdat
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Zespół ds. 
Programu 
i Funduszy

Zespół realizuje zadania w zakresie: projekty 
programów rządowych związanych z funk-
cjonowaniem organizacji pozarządowych 
oraz działalnością pożytku publicznego oraz 
wolontariatu (art. 35 ust. 2 pkt 2 upp); Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich; Europejski 
Fundusz Społeczny i inne fundusze euro-
pejskie, Szwajcarski Mechanizm Finansowy, 
Fundusze Norweskie oraz inne zadania 
przyporządkowane do prac Zespołu

Paweł Dębek, 
Marek Mazur, 
Cezary Miżejewski, 
Paweł Orłowski, 
Ks. Stanisław Słowik, 
Teresa Tiszbierek, 
Łukasz Waszak

Doraźny Zespół 
ds. Polityki 
na Rzecz 
Młodzieży

Zadania Zespołu: kontakty i współpra-
ca z organizacjami pozarządowymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem organizacji 
federacyjnych, zrzeszających organizacje 
pracujące z młodzieżą oraz ze strukturami 
przedstawicielskimi młodzieży, kontakty 
i współpraca z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, stałą Podkomisją Sejmu ds. 
młodzieży oraz osobami odpowiedzialnymi 
za politykę młodzieżową na poziomie struk-
tur samorządowych, opiniowanie projektów 
aktów prawnych związanych z  działalnością 
pożytku publicznego w zakresie związanym 
z młodzieżą, inne zadania przyporządkowa-
ne do prac Zespołu.

Lucyna Bogusz,  
Paweł Dębek, 
Małgorzata Sinica, 
Teresa Tiszbierek, 
Marcin Wojdat

Doraźny Zespół 
ds. prac nad 
Programem 
FIO na lata 
2014–2020

brak danych ks. Robert Sitarek, 
ks. Stanisław Słowik, 
Krzysztof Balon, 
Łukasz Waszak, 
Cezary Miżejewski, 
Jan Jakub Wygnański, 
Małgorzata Sinica,  
Krzysztof Więckiewicz 

oraz zaproszeni przed-
stawiciele Kancelarii 
Prezydenta RP:  
Henryk Wujec,  
Marcin Dadel,  
Łukasz Domagała
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I kadencja 

Przedstawiciele organów administracji rządowej  
oraz jednostek im podległych lub przez nich nadzorowanych:

Imię i nazwisko Instytucja Informacja o osobie

Dagmir 
Długosz

Ministerstwo 
Polityki 
Społecznej

Politolog, urzędnik Służby Cywilnej. Od stycznia 2008 r. dy-
rektor Departamentu Służby Cywilnej w KPRM, w latach 
2001–2004 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 
a następnie w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej jako podsekretarz stanu odpowiedzialny min. za 
zagadnienia dialogu społecznego i organizacji pozarządo-
wych, sekretarz Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospo-
darczych, przewodniczący Komisji Układów Zbiorowych 
Pracy. Od 1995 r. pracuje w administracji rządowej pełniąc 
funkcje analityczne, doradcze i kierownicze. Absolwent m.in. 
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (1992) 
i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie 
(1995). Specjalizuje się w zagadnieniach dot. rządzenia 
i sektora publicznego, dialogu społecznego, organizacji poza-
rządowych, polityki społecznej, rynku pracy.

Rafał Baniak Ministerstwo 
Polityki 
Społecznej

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy ministra pracy 
i polityki społecznej. W okresie 2003–2004 był radcą wi-
ceprezesa Rady Ministrów oraz p.o. dyrektora sekretariatu 
wiceprezesa rady ministrów Jerzego Hausnera. Od 14 maja 
2004 roku do 17 listopada 2005 roku zajmował stanowisko 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej. 
W 2006 roku został dyrektorem departamentu dialogu 
społecznego i stosunków pracy w Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Polskich Lewiatan, a następnie doradcą pre-
zydenta i zastępcą dyrektora generalnego w Konfederacji 
Pracodawców Polskich, pełniąc m. in. obowiązki sekretarza 
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych. 17 
grudnia 2007 roku objął stanowisko podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Gospodarki. Od 1 grudnia 2011 roku Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Noty biograficzne członków Rady Działalności 
Pożytku Publicznego
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Cezary 
Miżejewski

Ministerstwo 
Polityki 
Społecznej

Polityk społeczny, spółdzielca. Od 1993 r. poseł na Sejm 
RP, członek Koła Parlamentarnego PPS. Uczestniczył 
w pracach Komisji Polityki Społecznej oraz kierował 
komisją nadzwyczajną ds. polityki regionalnej. Od 1997 
do 2000 był stałym doradcą sejmowej Komisji Polityki 
Społecznej, kierował również biurem posłów i senatorów 
związkowych OPZZ. Po 2001 r. rozpoczął pracę w Mi-
nisterstwie Pracy i Polityki Społecznej, kolejno: jako 
doradca ministra Jerzego Hausnera, dyrektor Departa-
mentu Rynku Pracy, a następnie podsekretarz i sekretarz 
stanu. Był współautorem ustaw o zatrudnieniu socjalnym, 
o spółdzielniach socjalnych. Po 2005 r. został zatrudniony 
przez Grażynę Gęsicką w  Ministerstwie Rozwoju Re-
gionalnego jako radca ministra odpowiedzialny za prob-
lematykę rynku pracy i integracji społecznej. W 2009 r. 
zakończył przygodę z administrację, podejmując działal-
ność spółdzielczą. Jako pracownik Spółdzielni Socjalnej 
„Opoka” w Kluczach chce dać świadectwo, że się uda. Jest 
współautorem projektu Krajowego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej.

Tadeusz Wołek Ministerstwo 
Sprawiedliwości

Brak informacji

Marek 
Sadowski

Ministerstwo 
Sprawiedliwości

Brak informacji

Jarosław 
Neneman

Ministerstwo 
Finansów

Adiunkt na Uczelni Łazarskiego, a wcześniej na Uniwer-
sytecie Łódzkim. Od 2010 r jest społecznym doradcą Pre-
zydenta RP, a od 2011 przewodniczącym Rady Fundacji 
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. 
W latach 2004–2005 oraz 2006 był podsekretarzem stanu 
w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnym za politykę 
i legislację podatkową. Wykłada mikroekonomię, teorię 
gier, ekonomię menadżerską, finanse publiczne i polity-
kę podatkową. Współpracuje z Fundacją Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości, na zamówienie której przygotował 
podręcznik do ekonomii dla szkół ponadgimnazjalnych. 
Publikuje również raporty i analizy dotyczące finansów 
publicznych.

Elżbieta Mucha Ministerstwo 
Finansów

Brak informacji
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Henryk 
Gołębiewski

Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej 
i Sportu

Polski polityk oraz nauczyciel. Absolwent wydziału mecha-
nicznego Politechniki Wrocławskiej. Wojewoda wojewódz-
twa wałbrzyskiego, marszałek województwa dolnośląskie-
go. Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
i Sportu, senator V kadencji. Wiceprzewodniczący 
sejmowej Komisji ds. Wychowania, Nauki i Młodzieży 
oraz członek Komisji ds. Ochrony Środowiska. Od 2005 r. 
poseł na sejm RP V i VI kadencji. Prezydent Wałbrzycha 
w latach 1985–1990. Sekretarz miasta Wałbrzycha. Dyrek-
tor Zespołu Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera 
w Wałbrzychu. Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Tadeusz Ma-
tusiak

Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

Działacz polityczny i samorządowy, prezydent Łodzi od 3 
listopada 1998 do 13 marca 2001, wiceminister spraw we-
wnętrznych i administracji od 29 lipca 2002 do 2 listopada 
2005. Ukończył Uniwersytet Łódzki. Wieloletni pra-
cownik fabryki dywanów Dywilan, od 1994 był wysokim 
urzędnikiem w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi; w latach 
1998–2001 prezydent Łodzi. Pełnił mandat najpierw 
członka Rady Narodowej w Łodzi 1978–1990 a później 
radnego Rady Miejskiej w odrodzonym samorządzie 
(1990–2002), był również marszałkiem wojewódzkiego 
sejmiku samorządowego. 29 lipca 2002 został powołany 
na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, po dymisji Andrzeja 
Brachmańskiego przeszedł 9 czerwca 2005 na stanowisko 
sekretarza stanu w tym resorcie i pełnił tę funkcję do 2 
listopada 2005. Działacz lewicy, był w gronie założycieli 
SdRP i SLD.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zgłoszeni przez stronę samorządową 
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:

Robert Choma Związek Miast 
Polskich

Prezydent Miasta Przemyśla nieprzerwanie do listopada 
2002 roku. Członek Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go od I kadencji. Od zawsze wspiera działalność organizacji 
pozarządowych, które w jego ocenie dynamizują rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego. W administracji publicznej 
najpierw w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, a następnie 
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. W latach 1996–1998 
Wiceprezydent Miasta Przemyśla, a w okresie 1998–2001 
Wiceprezes Krajowego Urzędu Pracy. Do dnia powołania, 
w wyniku wyborów bezpośrednich, na stanowisko Prezy-
denta Miasta Przemyśla, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 
w Przemyślu.
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Wojciech 
Marchlewski

Związek Gmin 
Wiejskich 
Rzeczypospolitej 
Polskiej

Etnograf i ekonomista, związany z działalnością obywatel-
ską  od roku 1982. Wpierał w latach 19986–1989 organi-
zacje antyrządowe Ruch Społeczeństwa Alternatywnego 
i Pomarańczową Alternatywę w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. W latach 1993–1994 pracował w Urzędzie 
Rady Ministrów przy w wdrażaniu programów Omega 
I i Omega II będącym wsparciem Unii Europejskiej dla 
rozwoju samorządu lokalnego oraz organizacji pozarzą-
dowych w Polsce. W latach 1994–2011 współpracował 
ze Związkiem Gmin Wiejskich jako niezależny eks-
pert, miedzy innymi w kwestii opracowania programów 
współpracy administracji samorządowej z organizacjami 
pozarządowymi, edukacji na obszarach wiejskich, rozwoju 
obszarów wiejskich. W latach 1998–1999 kierował pro-
jektem Programu ds. Rozwoju Narodów Zjednoczonych 
– Kontraktowanie usług organizacji pozarządowych przez 
władze lokalne. W latach 1995–2011 pracował jako ekspert 
niezależny  w programach wsparcia Unii Europejskiej dla 
organizacji pozarządowych w Republice Macedonii, Rosji, 
Ukrainie, Bośni Hercegowinie, Serbii, Litwie. Jest autorem 
prac, ekspertyz i podręczników z zakresu współpracy ad-
ministracji samorządowej i pozarządowej w świadczeniu 
usług publicznych w Polsce i zagranicą. Obecnie buduje 
„sieci poziomie” jako alternatywa na zinstucjonalizowanych 
form działalności obywatelskiej. 

Andrzej 
Kościelny

Unia Miasteczek 
Polskich

Od 19 listopada 2002 r. do 2010 burmistrz Podkowy Leś-
nej. Współzakładał Stowarzyszenie Mazovia. W 2003 r. 
był przedstawicielem sześciu gmin w negocjacjach w spra-
wie przejęcia spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa 
Sp. z o.o. przez Konsorcjum Samorządowe. Jest członkiem 
Komitetu Monitorującego EOG i Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego, wiceprzewodniczącym Unii Miasteczek 
Polskich, obserwatorem w Komitecie Monitorującym 
RPO na Mazowszu, reprezentantem Unii Miasteczek Pol-
skich w Zespołach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego (np. Zespół ds. Infrastruktury). Od 2010 
doradca burmistrza.

Ludwik 
Węgrzyn

Związek 
Powiatów 
Polskich

starosta bocheński, zasiadający w radzie MPK, z wy-
kształcenia ekonomista, ukończone studia podyplomowe 
w zakresie zarządzania transportem, doradca w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, prezes Regionalnej Izby Obra-
chunkowej.
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Sławomir 
Piechota

Unia Metropolii 
Polskich

Prawnik, polityk, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji. Odbył 
studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, uzyskał uprawnienia radcy prawnego. W latach 
80. pracował w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. W latach 
1990–1993 był pełnomocnikiem wojewody wrocławskiego 
ds. osób niepełnosprawnych. Zasiadał też w radzie nadzorczej 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. W latach 1994–2005 zasiadał w radzie miejskiej Wrocła-
wia, w której pełnił m.in. funkcję przewodniczącego. Od 1999 
do 2002 był członkiem zarządu miasta ds. polityki społecznej. 
Po raz pierwszy do rady został wybrany z listy Wrocławskiego 
Komitetu Obywatelskiego. W latach 1997–2001 należał do 
Unii Wolności. W 2005 z listy Platformy Obywatelskiej został 
wybrany na posła V kadencji w okręgu Wrocławskim. W stycz-
niu 2006 w gabinecie cieni PO został rzecznikiem odpowie-
dzialnym za politykę społeczną. W wyborach parlamentarnych 
w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski. W Sejmie VI 
kadencji został przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny, członkiem Komisji Ustawodawczej, a także wice-
przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi. W wyborach samorządo-
wych w 2010 kandydował na prezydenta Wrocławia, zajmując 
2. miejsce z wynikiem 11,01% głosów. W wyborach do Sejmu 
w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych oraz pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Krzysztof 
Balon

Wspólnota 
Robocza 
Związków 
Organizacji 
Socjalnych 
WRZOS

Master of Science (zarządzanie socjalne), sekretarz Rady 
Programowej WRZOS, dyrektor EUROSOZIAL Pary-
tetowego Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Niemieckiej 
i Europejskiej, współprzewodniczący Rady Działalności 
Pożytku Publicznego IV kadencji, członek RDPP poprzed-
nich kadencji (z przerwą), członek Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego. Zajmuje się wspieraniem 
rozwoju organizacji pozarządowych działających w sferze 
polityki społecznej. Współzałożyciel WRZOS. Ekspert 
i członek gremiów doradczych zajmujących się rozwojem III 
sektora, rolą organizacji pozarządowych w realizacji usług 
interesu ogólnego, innowacjami społecznym oraz fundusza-
mi europejskimi. Odznaczony m. in. Krzyżem Oficerskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej a także Srebrnym 
Krzyżem za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Urszula Burkot Polski Klub 
Ekologiczny

Wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego (PKE), absol-
wentka SGH, mgr ekonomii, członek PKE od 1989 r. Jako 
wolontariusz działa w strukturach Okręgu Mazowieckiego 
PKE- przez dwie kadencje była prezesem, obecnie jest
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wiceprezesem w okręgu i wiceprezesem w Zarządzie 
Głównym PKE. Jest ekspertem w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju , szczególnie zainteresowana kwestiami 
społecznymi, globalnymi, odpowiedzialnością samorządów 
za zrównoważony rozwój regionalny oraz szerzeniem 
wzorców proekologicznych zachowań w myśl zasady- 
działaj lokalnie, myśl globalnie. W 2002 roku brała udział 
w Szczycie Ziemi w Johannesburgu. Realizowała projekty 
krajowe i międzynarodowe w zakresie budowania świa-
domości ekologicznej. Jest stałym przedstawicielem PKE 
w międzynarodowej organizacji Friends of the Earth 
International. W latach 2006–2012 była członkiem Rady 
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Teresa Hernik Związek 
Harcerstwa 
Polskiego

Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej. Koordynuje sprawy wynikające 
z nadzoru Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepeł-
nosprawnych nad realizacją przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań określonych 
ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych. Społecznie pełni również 
funkcję wiceprzewodniczącej Rady Ochrony Pamięci, 
Walk i Męczeństwa. W swej dotychczasowej karierze 
zawodowej zarządzała jednostkami samorządowymi, ogól-
nopolskimi organizacjami pozarządowymi oraz zakładami 
produkcyjnymi.

Ewa Kulik- 
-Bielińska

Fundacja 
Wspomagania 
Wsi, Fundacja 
Bankową im. 
Leopolda 
Kronenberga, 
Fundacja na 
rzecz Nauki 
Polskiej, 
Fundacja 
Partnerstwo 
dla Środowiska, 
Fundacja im. 
Stefana Batorego 
oraz Akademia 
Rozwoju 
Filantropii 
w Polsce

Tłumaczka literatury pięknej, działaczka opozycji w okre-
sie PRL, redaktorka niezależnych czasopism. Była czołową 
współpracowniczką i później członkinią Regionalnej Ko-
misji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Mazow-
sze i Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Razem z He-
leną Łuczywo i Zbigniewem Bujakiem współorganizowała 
ogólnokrajową centralę podziemia. W latach 1988–1989 
była na stypendium w Stanach Zjednoczonych. Po powro-
cie do Polski została asystentką korespondenta dziennika 
„The Independent” w Polsce (1989–1991). W okresie III 
RP zaangażowana w działalność organizacji pozarządo-
wych i branżowych, tj. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich 
(od 1992), PEN Club (od 1995, w latach 1997–1999 
członkini zarządu), Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (od 
1996) oraz Forum Darczyńców. W 2006 prezydent Lech 
Kaczyński, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypo-
spolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokra-
tycznych w kraju, odznaczył ją Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.
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Marek 
Masalski

Polska Rada 
Ekumeniczna

Dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS. 
Jest to organizacja charytatywna Kościoła Prawosławne-
go posiadająca status organizacji pożytku publicznego od 
2004r.  Statutową działalnością ośrodka ELEOS jest niesienie 
pomocy charytatywnej i dobroczynnej osobom potrzebują-
cym. Nasza działalność jest otwarta dla każdego bez względu 
na wyznanie, narodowość, czy pochodzenie. Prowadzimy 
świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyj-
nych, jadłodajnię i punkt pomocy doraźnej dla osób ubogich 
i bezdomnych i wiele innych projektów skierowanych do osób 
potrzebujących pomocy. Od 2000 roku współpracujemy z Ca-
ritas Polska i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
między innymi wspólnie organizujemy akcję Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom i Skarbonka Wielkopostna.

Krystyna 
Mrugalska

Fundacja 
Wspomagania 
Wsi, Polskie 
Forum Osób 
Niepełnospraw-
nych, Polskie 
Stowarzyszenie 
na rzecz Osób 
z Upośledze-
niem Umysło-
wym, Fundacja 
Bankową im. 
Leopolda Kro-
nenberga, Fun-
dacja na rzecz 
Nauki Polskiej, 
Fundacja Part-
nerstwo dla Śro-
dowiska, Funda-
cja im. Stefana 
Batorego oraz 
Akademia Roz-
woju Filantropii 
w Polsce

Inicjatorka i popularyzatorka korzystania z praw człowieka 
wobec osób z upośledzeniem umysłowym. Współpracuje 
z Parlamentem i rządem w zakresie tworzenia prawa i jego 
realizacji. M.in. Jej osiągnięciem jest ustawowe wprowa-
dzenie obowiązku edukacji dla dzieci głęboko upośledzo-
nych (Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawa 
o systemie oświaty) oraz form zatrudniania osób ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności (Ustawa o rehabilitacji 
zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu). Pełniła dziesiąt-
ki funkcji w różnych gremiach społecznych i rządowych 
zajmujących się problematyką niepełnosprawności, m.in.: 
jest członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełno-
mocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, uczestniczyła, wspólnie 
z sekretarzem ZG Andrzejem Janochą, w pracach dwóch 
zespołów ekspertów powołanych przez wicepremiera prof. 
J. Hausnera, ds. rent oraz aktywizacji osób niepełnospraw-
nych, brała udział w pracach Zespołu Zadaniowego prof. 
J. Hausnera nt. „Założeń do narodowej strategii reintegra-
cji społecznej” oraz w Komisji Środowiskowej ds. Integracji 
Europejskiej w Kancelarii Premiera, była członkiem Kra-
jowego Komitetu Honorowego obchodów Europejskiego 
Roku Osób Niepełnosprawnych 2003. Przewodnicząca 
Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Tomasz 
Sadowski

przewodniczący 
Fundacja 
Pomocy 
Wzajemnej 
„Barka”

Ukończył psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu. W latach 1970–1984 pracował jako 
psycholog w placówkach rządowych z trudną młodzieżą, 
następnie w klinice psychiatrycznej, więzieniu i poradni 
zdrowia psychicznego. Na początku lat 90., wspólnie z żoną 
Barbarą i grupą liderów, założył Fundację Barka oraz tzw. 
„wspólnoty Barki” dla odrzuconych. Zajmuje się reintegra-
cją społeczną, przeciwdziałaniem wykluczeniu społeczne-
mu, zatrudnieniem socjalnym, spółdzielczością socjalną, 
dostępnym budownictwem. Jest członkiem kilku organizacji
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i stowarzyszeń. Pochodzi z ziemiańskiej rodziny wielkopol-
skiej, od pokoleń zaangażowanej patriotycznie i społecznie.

Ks. Stanisław 
Słowik

Caritas Polska Absolwent studium doktoranckiego w Instytucie Teologii Pa-
storalnej oraz studiów podyplomowych o kierunku Marketing 
i Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. 
Od 1989 roku dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, zorganizo-
wał sieć 60 placówek pomocy na terenie woj. świętokrzyskiego, 
małopolskiego i śląskiego. Członek władz naczelnych kilku 
stowarzyszeń o zasięgu krajowym i lokalnym takich  jak: To-
warzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Krajowe Towarzy-
stwo Autyzmu oraz EAPN Polska. Członek stałego Zespołu 
do spraw Ekonomii Społecznej przy Premierze RP. Autor 
i współautor opracowań na temat bezdomności i wykluczenia 
społecznego, m.in. ogólnopolskiego „Informatora placówek 
pomagających bezdomnym” (wydania w 2002 i 2005 roku) oraz 
publikacji „Bezdomność: trudny problem społeczny”.

Kazimierz 
Wawrzyniak

Naczelna 
Organizacja 
Techniczna

Brak informacji

Jan Jakub 
Wygnański

Stowarzyszenie 
na rzecz Forum 
Inicjatyw 
Pozarządowych

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, stypen-
dysta Uniwersytetu Yale w USA. W latach 80 współtworzył 
ruch samokształceniowy warszawskich liceów oraz niezależne 
wydawnictwo Pokolenie. Działał w strukturach Solidarności  
oraz w Komitetach Obywatelskich. Uczestniczył w obradach 
Okrągłego Stołu.  Od początku lat 90-ych działa w organiza-
cjach pozarządowych. Jest m.in. współtwórcą Stowarzyszenia 
na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, współzałożycie-
lem Fundacji „Bez względu na Niepogodę”, twórcą Banku 
Danych o Organizacjach Pozarządowych prowadzonego 
przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR oraz portalu www.
ngo.pl. Związany był również m.in. z Polską Akcją Humani-
tarną, Fundacją im. Stefana Batorego oraz Fundacją Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych. Obecnie  jest Prezesem Zarządu 
Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. 
Działał w licznych organizacjach międzynarodowych w tym 
przez 6 lat był członkiem zarządu CIVICUS – Global Al-
liance for Civic  Participation. Obecnie jest członkiem Zarzą-
du Fundacji TechSoup. Uczestniczył we wszystkich etapach 
prac nad Ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie.  Jest 
współtwórca ważnych dla sektora przedsięwzięć m.in. FIO 
oraz pierwszych edycji nagrody Dobroczyńca Roku. Jest m.in. 
laureatem Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (w 1999 r), 
przyznawanej za krzewienie idei służby publicznej, Krzyża 
Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, nagrody Totus Tous 
oraz Orderu Kapituły Dnia Stałego.  Obecnie pełnie funkcji 
Przewodniczącego Rady Programowej TVP.
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II kadencja

Przedstawiciele organów administracji rządowej oraz jednostek im podległych  
lub przez nich nadzorowanych:

Imię  
i nazwisko Instytucja Informacja o osobie

Bogdan Socha Ministerstwo 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Brak informacji

Kazimierz 
Kuberski

Ministerstwo 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Brak informacji

Jerzy Kwie-
ciński

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego

Brak informacji

Jacek Dominik Ministerstwo 
Finansów

Brak informacji

Sylwia Sysko-
-Romańczuk

Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej

Brak informacji

Krzysztof 
Stanowski

Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej

Brak informacji

Paweł Soloch Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

Brak informacji

Jarosław Duda Ministerstwo 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. W 1997 r. sprawował funkcję 
pełnomocnika wojewody wrocławskiego do spraw pomo-
cy społecznej powodzianom. W latach 1999–2004 zasiadał 
w sejmiku dolnośląskim. W 1999 r. został dyrektorem Wy-
działu Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w Dolno-
śląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. W latach 
1999–2001 został powołany na stanowisko wiceprezesa 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w Warszawie. W okresie od 2001 do 2004 r. 
kierował Miejskim Zarządem Domów Pomocy Społecznej 
we Wrocławiu. W 2004 został posłem Sejmu IV kadencji, 
zastępując Jacka Protasiewicza, wybranego do Parlamentu 
Europejskiego. W 2005 r. uzyskał mandat na Sejm V ka-
dencji. W tym czasie piastował funkcję zastępcy przewod-
niczącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej. 
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W wyborach parlamentarnych w 2007 r. został senato-
rem VII kadencji Senatu RP. Od 21 listopada 2007 r. pełni 
funkcję Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

Jarosław 
Pawłowski

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
od 01 stycznia 2008 do 06 styczeń 2011. Absolwent Wy-
działu Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od grudnia 
2001, pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku, pełnił tam funkcje; Kierownika 
Biura Programów Regionalnych, od kwietnia 2003r, Dyrek-
tora Departamentu Programów Regionalnych. Od kwietnia 
2007 do stycznia 2008 zasiadał w Radzie Nadzorczej Po-
morskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Lata 2003–2007 
zasiadał w Radzie Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. W latach 2003–2007 wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza SA.

Elżbieta 
Chojna–Duch

Ministerstwo 
Finansów

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 1974 do 1999 r. adiunkt, a od 1988 r. 
profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa 
i Administracji UW. Od 1990 r. ekspert komisji sejmowych, 
Kancelarii Sejmu i Senatu RP. W latach 1992–1994 człon-
kini Rady Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku 
Polskiego oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego 
NBP. W latach 1993 do 1995 – członek Rady Samorządowej 
przy Prezydencie RP. Od czerwca 1994 do listopada 1995 r. 
piastowała funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Finansów. W 1999 r. zasiadała w Radzie Legislacyjnej przy 
Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 
2002–2006 przewodniczyła Komisji Egzaminacyjnej ds. 

Doradztwa Podatkowego oraz Komisji Egzaminacyjnej ds. 
Audytu Wewnętrznego. Od 2002 do 2008 r. była członkiem 
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, a w latach 2003–2004 – 
Przewodniczącą Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 
27 listopada 2007 r. ponownie została powołana na stanowi-
sko Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów.

Krzysztof 
Stanowski

Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej

Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2007–2010 podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od 2010 
do 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych. Pierwszy Naczelnik i Sekretarz Generalny ZHR. 
Wyróżniony nagrodą POL-CUL ( dwukrotnie ), tytułem 
zasłużonego Nauczyciela Republiki Mongolii odznaczony 
mongolskim medalem wolności i krzyżem Oficerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski.
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Jan Węgrzyn Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

Brak informacji

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zgłoszeni przez stronę samorządową 
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:

Tomasz 
Bystroński

Związek Gmin 
Wiejskich RP

Od 1990r. wójt Gminy Nowosolna, woj. łódzkie. Członek 
Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP – Stowarzyszenia 
Zrzeszającego ponad 500 gmin z całej Polski. Członek 
wielu organizacji pozarządowych w tym LOP, LZS, OSP. 
Członek II i III kadencji RDPP. Założyciel Związku Gmin 
Wiejskich Województwa Łódzkiego i od początku jego 
Prezes. Promotor ekonomii społecznej i inicjator powołania 
spółdzielni socjalnej „Na Wzniesieniach” w gminie No-
wosolna. Pomysłodawca i wnioskodawca projektu Ustawy, 
zawierającej subwencję ekologiczną dla gmin położonych 
na terenach prawnie chronionych. Promotor projektów 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, rozwoju obszarów 
metropolitalnych i aglomeracji.

Robert Choma Związek Miast 
Polskich

Prezydent Miasta Przemyśla nieprzerwanie do listopada 
2002 roku. Członek Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go od I kadencji. Od zawsze wspiera działalność organizacji 
pozarządowych, które w jego ocenie dynamizują rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego. W administracji publicznej 
najpierw w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, a następnie 
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. W latach 1996–1998 
Wiceprezydent Miasta Przemyśla, a w okresie 1998–2001 
Wiceprezes Krajowego Urzędu Pracy. Do dnia powołania, 
w wyniku wyborów bezpośrednich, na stanowisko Prezy-
denta Miasta Przemyśla, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 
w Przemyślu.

Grażyna 
Frister

Związek 
Województw 
RP

Brak informacji

Krzysztof 
Kwiatkowski

Związek 
Województw 
RP

Brak informacji

Marek Mazur Związek 
Województw 
RP

Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego od 
2006 roku. Członek Kongresu Władz Lokalnych i Re-
gionalnych Europy (Congress of Local and Regional 
Authorities of Europe) w Strasburgu. Działacz organizacji 
pozarządowych, w tym głównie sportowych. Przewodniczą-
cy Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 
w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1986–2000
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a następnie przewodniczący WZ LZS w Łodzi do chwili 
obecnej. W latach 1986–2010 prezes Okręgowego Związku 
Kolarskiego w Piotrkowie Tryb. i w Łodzi. Członek władz 
krajowych (w latach 1993–2007) Rady Głównej Ludowych 
Zespołów Sportowych i Polskiego Związku Kolarskiego. 
Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej i 
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 
Obecnie dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Łodzi.

Andrzej 
Kościelny

Unia Miaste-
czek Polskich

Od 19 listopada 2002 r. do 2010 burmistrz Podkowy Leś-
nej. Współzakładał Stowarzyszenie Mazovia. W 2003 r. 
był przedstawicielem sześciu gmin w negocjacjach w spra-
wie przejęcia spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa 
Sp. z o.o. przez Konsorcjum Samorządowe. Jest członkiem 
Komitetu Monitorującego EOG i Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego, wiceprzewodniczącym Unii Miasteczek 
Polskich, obserwatorem w Komitecie Monitorującym RPO 
na Mazowszu, reprezentantem Unii Miasteczek Polskich 
w Zespołach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Tery-
torialnego (np. Zespół ds. Infrastruktury).  
Od 2010 doradca burmistrza.

Ludwik 
Węgrzyn

Związek 
Powiatów 
Polskich

starosta bocheński, zasiadający w radzie MPK, z wykształ-
cenia ekonomista, ukończone studia podyplomowe w zakre-
sie zarządzania transportem, doradca w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych oraz pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Tomasz Bilicki Centrum 
Służby 
Rodzinie

Pedagog, manager, innowator społeczny. Absolwent Executive 
Program in Social Entrepreneurship na Stanford University 
(USA). Popularyzator koncepcji kapitału społecznego i nowo-
czesnego podejścia do polityki prorodzinnej. Współtworzył 
liczne rozwiązania systemowe w zakresie profilaktyki zacho-
wań ryzykownych, edukacji oraz pomocy społecznej. Zarzą-
dzał licznymi portfelami projektów, w tym inwestycyjnymi 
(m.in. budowa największego i najnowocześniejszego w Polsce 
domu dla matek w ciąży i z małymi dziećmi – Domu Samot-
nej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi).

Marcin Dadel Ogólnopolska 
Federacja 
Organizacji 
Pozarządowych

Pełni funkcję Wiceprezesa Ogólnopolskiej Federacji Organi-
zacji Pozarządowych (OFOP). Jest on również członkiem wie-
lu organizacji i ciał działających na rzecz sektora: Rady Fundu-
szu ProBonus, Rady Programowej Kampanii Informacyjnej na 
rzecz 1% „Dobry podatek”, Zarządu Sieci Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych SPLOT, Komitetu Organizacyjnego IV 
Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, Komitetu 
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Monitorującego Inicjatywy Wspólnotowej Equal; oraz pełni 
funkcję Prezesa Słupskiego Centrum Wspomagania Organi-
zacji Pozarządowych; pracownik Stowarzyszenia Klon/Jawor, 
współtwórca portalu organizacji pozarządowych http://www.
ngo.pl/. Jest autorem kilkunastu publikacji dotyczących bieżą-
cej problematyki trzeciego sektora (w portalu http://www.ngo.
pl/, w gazeta.ngo.pl – Piśmie Organizacji Pozarządowych oraz 
w Non-profit wydawnictwa INFOR).

Teresa Hernik Związek 
Harcerstwa 
Polskiego

Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
Koordynuje sprawy wynikające z nadzoru Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych nad realizacją 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych zadań określonych ustawą o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych. Społecznie pełni również funkcję wiceprze-
wodniczącej Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa. 
W swej dotychczasowej karierze zawodowej zarządzała 
jednostkami samorządowymi, ogólnopolskimi organizacja-
mi pozarządowymi oraz zakładami produkcyjnymi.

Marzena 
Mendza-
Drozd

Stowarzyszenie 
na rzecz Forum 
Inicjatyw 
Pozarządowych

Z wykształcenia socjolożka. Ponadto absolwentka podyplo-
mowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie: 
zarządzania organizacjami pozarządowymi i instytucjami 
samorządowymi oraz integracji europejskiej a także Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie negocjacji i me-
diacji.. Z sektorem pozarządowym związana od 1992 roku. 
Członkini wielu organizacji pozarządowych w tym: Stowa-
rzyszenia na rzecz FIP, KLON/JAWOR, Dialog Społeczny, 
Nasza Choszczówka. Obecnie wiceprezeska Ogólnopolskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych oraz członkini Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Specjalistka 
w zakresie polityki spójności oraz instytucji dialogu obywa-
telskiego. Mediatorka w zakresie spraw cywilnych i rodzin-
nych w Centrum Mediacji Partners Polska.

Witold 
Monkiewicz

Fundacja 
Rozwoju 
Demokracji 
Lokalnej

Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
w Warszawie, jednocześnie jest Dyrektorem Generalnym 
i kieruje pracami Biura oraz sieci Ośrodków Regionalnych 
i szkół Fundacji. Jest dyrektorem programów rozwoju spo-
łeczeństwa obywatelskiego FRDL (prezes od 1997 do 2002 
roku). W ostatnich latach był m.in. członkiem grupy kontak-
towej organizacji pozarządowych przy Ministrze Pracy i Po-
lityki Społecznej ds.  projektu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, przewodniczącym IV grupy ro-
boczej w zespole zadaniowym ds. reintegracji społecznej przy 
Ministrze Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, jednym 
z animatorów procesu federalizacji organizacji
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pozarządowych. Aktualnie jest zastępcą członka Komitetu 
Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny RZL, bie-
rze także czynny udział w pracach Komitetu Monitorującego 
ZPORR. Bierze również udział  jako stały obserwator w pra-
cach międzyresortowego zespołu ds. przygotowania Narodo-
wego Planu Rozwoju 2007–2013.

Tomasz 
Sadowski

Fundacja 
„Barka”

Psycholog, założyciel Wspólnot „Barka” dla odrzuconych, 
współzałożyciel i przewodniczący Zarządu Fundacji „Bar-
ka”, założyciel i przewodniczący Sejmiku Organizacji Poza-
rządowych, członek Rady Głównej ds. Postpenitencjarnych 
przy Ministrze Sprawiedliwości, członek Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Innowatorów dla Dobra Ogółu Ashoka 
(USA), przedstawiciel Fundacji „Barka” w Europejskim 
Centrum Fundacji w Brukseli, członek Międzynarodowej 
Grupy Przedsiębiorców Społecznych. W latach 1989–2003 
stworzył system rehabilitacji społecznej, zawodowej i eko-
nomicznej dla grup najuboższych i zaniedbanych społecz-
nie. Od 2002r. współtworzył Krajowy System Reintegracji 
Społecznej i Zawodowej grup wykluczonych społecznie.

Krzysztof 
Balon

Wspólnota 
Robocza 
Związków 
Organizacji 
Socjalnych 
„WRZOS”

Master of Science (zarządzanie socjalne), sekretarz Rady 
Programowej WRZOS, dyrektor EUROSOZIAL Pary-
tetowego Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Niemieckiej 
i Europejskiej, współprzewodniczący Rady Działalności 
Pożytku Publicznego IV kadencji, członek RDPP poprzed-
nich kadencji (z przerwą), członek Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego. Zajmuje się wspieraniem 
rozwoju organizacji pozarządowych działających w sferze 
polityki społecznej. Współzałożyciel WRZOS. Ekspert i 
członek gremiów doradczych zajmujących się rozwojem III 
sektora, rolą organizacji pozarządowych w realizacji usług 
interesu ogólnego. innowacjami społecznym oraz fundusza-
mi europejskimi. Odznaczony m. in. Krzyżem Oficerskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej a także Srebrnym 
Krzyżem za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Tomasz 
Schimanek

Forum 
Darczyńców 
w Polsce

Polityk społeczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, 
od ponad 17 lat aktywny uczestnik ruchu pozarządowego. 
Członek i założyciel kilku organizacji pozarządowych, był 
wśród osób tworzących Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce i Forum Darczyńców w Polsce. Trener, doradca, 
od lat działający na rzecz rozwoju współpracy organizacji 
pozarządowych i sektora publicznego oraz biznesu, był 
m.in. członkiem Zespołu Doradczego przy Pełnomocniku 
Premiera ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Za działalność społeczną został w 2011 roku odznaczony 
przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.



154

Ks. Sławomir 
Sikora

Polska Rada 
Ekumeniczna

Jest współorganizatorem Diakonii Diecezji Warszawskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz koordy-
nuje jej działalność od 2002 roku. Stale współpracuje z Dia-
konią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która na 
terenie całego kraju prowadzi domy opieki, stacje socjalne, 
rodzinne domy dziecka, centrum rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych, świetlice socjoterapeutyczne oraz szereg pro-
jektów pomocowych we współpracy z innymi organizacjami 
III sektora. Uczestniczył w pracach nad powołaniem fede-
racji ewangelickich domów opieki w Polsce.  Bierze czynny 
udział w kontaktach z organizacjami diakonijnymi z Danii, 
Szwecji i Niemiec. Współpracuje z europejską organizacją 
diakonijną „Eurodiakonia” – Bruksela. Jest przewodniczą-
cym Komisji Diakonijnej (charytatywnej) przy  Podlaskiej 
Radzie Ekumenicznej i współorganizatorem  wielu kon-
ferencji i konsultacji dla struktur diakonijnych Kościołów 
członkowskich. Jest pomysłodawcą powołania Ewangelicko 
Ośrodka Diakonii „Tabita” w  Konstancinie – Jeziornie 
jako niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie 
długoterminowej opieki medycznej dla osób przewlekle 
chorych i jego dyrektorem od 2000 roku.

Ks. Ireneusz 
Lukas

Polska Rada 
Ekumeniczna

Duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dy-
rektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej, wykładowca 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 
Były asystent zwierzchnika Kościoła Ewangelicko Augs-
burskiego w Polsce ks. bp. Janusza Jaguckiego. Absolwent 
studiów teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie. Studiował także teologię 
ewangelicką na Uniwersytetach w Bern, w Szwajcarii oraz 
w Berlinie i Lipsku w Niemczech. Ukończył ponadto 
Podyplomowe Studium Wymowy w Akademii Teatral-
nej w Warszawie. Po ordynacji na duchownego Kościoła 
luterańskiego w latach 1998–2003 sprawował funkcję 
wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy 
w Warszawie. W 2003 r., ks. Ireneusz Lukas został wy-
brany na stanowisko Sekretarza Regionalnego Światowej 
Federacji Luterańskiej z siedzibą w Bratysławie na Sło-
wacji i funkcję tę pełnił przez kolejne trzy lata. Funkcję 
dyrektora biura Polskiej Rady Ekumenicznej piastuje od 1 
stycznia 2008 r. Na stanowisku tym zastąpił dyr. Andrzeja 
Wójtowicza. Jest wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej, wykładał między innymi w Katedrze Peda-
gogiki Religii i Teologii Praktycznej.
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Ks. Stanisław 
Słowik

Caritas 
Diecezji 
Kieleckiej

Absolwent studium doktoranckiego w Instytucie Teologii 
Pastoralnej oraz studiów podyplomowych o kierunku Mar-
keting i Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym 
Sączu. Od 1989 roku dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, 
zorganizował sieć 60 placówek pomocy na terenie woj. 
świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Członek władz 
naczelnych kilku stowarzyszeń o zasięgu krajowym i lokal-
nym takich  jak: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Al-
berta, Krajowe Towarzystwo Autyzmu oraz EAPN Polska. 
Członek stałego Zespołu do spraw Ekonomii Społecznej 
przy Premierze RP. Autor i współautor opracowań na temat 
bezdomności i wykluczenia społecznego, m.in. ogólnopol-
skiego „Informatora placówek pomagających bezdomnym” 
(wydania w 2002 i 2005 roku) oraz publikacji „Bezdom-
ność: trudny problem społeczny”.

Maciej Żywno Stowarzyszenie 
Wspierania 
Aktywności 
Lokalnej CAL

Od stycznia 2003 roku pełni funkcję Pełnomocnika Prezy-
denta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Doprowadził do utworzenia Zespołu 
Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych wybranego 
samodzielnie przez organizacje na I Miejskiej Konferencji 
Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (której był 
inicjatorem i głównym organizatorem). Jest koordynato-
rem  utworzonego w styczniu 2005 Centrum Współpracy 
Organizacji Pozarządowych. Korzysta z umiejętności, jakie 
wyniósł z pracy jako trener Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia Trenerów STOP w Warszawie, eksperta Stowarzyszenia 
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz instruktora 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Współzałożyciel 
kilku organizacji pozarządowych, stypendysta Collegium 
Civitas w Warszawie, Trener STOP i Stowarzyszenia CAL 
w Warszawie ( od 1997 roku).

Włodzimierz 
Sobczak

Krajowa Izba 
Gospodarczo-
-Rehabilita-
cyjna

Brak informacji
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III kadencja

 
Przedstawiciele organów administracji rządowej oraz jednostek im podległych  

lub przez nich nadzorowanych:

Imię  
i nazwisko Instytucja Informacja o osobie

Jarosław Duda Ministerstwo 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. W 1997 r. sprawował funkcję 
pełnomocnika wojewody wrocławskiego do spraw pomocy 
społecznej powodzianom. W latach 1999–2004 zasiadał 
w sejmiku dolnośląskim. W 1999 r. został dyrektorem Wy-
działu Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w Dolno-
śląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. W latach 
1999–2001 został powołany na stanowisko wiceprezesa 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w Warszawie. W okresie od 2001 do 2004 r. 
kierował Miejskim Z rządem Domów Pomocy Społecznej 
we Wrocławiu. W 2004 został posłem Sejmu IV kadencji, 
zastępując Jacka Protasiewicza, wybranego do Parlamentu 
Europejskiego. W 2005 r. uzyskał mandat na Sejm V ka-
dencji. W tym czasie piastował funkcję zastępcy przewodni-
czącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej. W wyborach 
parlamentarnych w 2007 r. został senatorem VII kadencji 
Senatu RP. Od 21 listopada 2007 r. pełni funkcję Sekretarza 
Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Elżbieta 
Chojna-Duch

Ministerstwo 
Finansów

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 1974 do 1999 r. adiunkt, a od 1988 r. 
profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa 
i Administracji UW. Od 1990 r. ekspert komisji sejmowych, 
Kancelarii Sejmu i Senatu RP. W latach 1992–1994 człon-
kini Rady Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku 
Polskiego oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego 
NBP. W latach 1993 do 1995 – członek Rady Samorządowej 
przy Prezydencie RP. Od czerwca 1994 do listopada 1995 r. 
piastowała funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Finansów. W 1999 r. zasiadała w Radzie Legislacyjnej przy 
Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 
2002–2006 przewodniczyła Komisji Egzaminacyjnej ds. 
Doradztwa Podatkowego oraz Komisji Egzaminacyjnej ds. 
Audytu Wewnętrznego. Od 2002 do 2008 r. była członkiem 
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, a w latach 2003–2004 – 
Przewodniczącą Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 
27 listopada 2007 r. ponownie została powołana na stanowi-
sko Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów.
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Agnieszka 
Buła-Kopań-
ska

Ministerstwo 
Gospodarki

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe 
z zakresu podatków w Kolegium Zarządzania i Finansów 
Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1995–2007 praco-
wała jako doradca w Klubie Parlamentarnym Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Od listopada 2007 r. jest szefową 
Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Mi-
nistra Gospodarki Waldemara Pawlaka.

Adam Giersz Ministerstwo 
Sportu 
i Turystyki

Absolwent Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersyte-
tu Gdańskiego, doktor z zakresu nauk ekonomicznych. 
W 1984 r. ukończył zaoczne studia trenerskie w Akademii 
Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W latach 1971–1988 
pracował jako pracownik naukowo-dydaktyczny Uni-
wersytetu Gdańskiego. Od 1984 do 1993 r. prowadził 
reprezentację Polski w tenisie stołowym (w drużynie grali 
wówczas m.in. Andrzej Grubba i Leszek Kucharski). W la-
tach 1994–2001 pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego. W listopadzie 2001 r. został powołany na 
stanowisko prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
i Sportu. W latach 2005–2007 był wiceprezesem Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. Do 2008 r. pełnił funkcję szefa 
Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 
a następnie został powołany na stanowisko sekretarza stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie odpowiedzialny 
był za sprawy związane ze sportem kwalifikowanym, mło-
dzieżowym i powszechnym. Funkcję tę pełnił do końca 
kadencji.

Tomasz 
Siemoniak

Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie oraz stypendysta Uniwersytetu 
w Duisburgu w Niemczech. W trakcie studiów działał 
w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów (NZS) w SGPiS. 
W latach 1994–1996 pracował w Telewizji Polskiej SA. 
W 1997 r. był koordynatorem programu Media i Demokra-
cja w Instytucie Spraw Publicznych. W latach 1998–2000 
sprawował funkcję dyrektora Biura Prasy i Informacji Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej. Od 1998 do 2002 r. pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej 
Agencji Prasowej. W latach 1998–2000 był radnym Gminy 
Warszawa Centrum oraz wiceprzewodniczącym Komisji 
Kultury Rady. Od grudnia 2000 r. do lipca 2002 r. piastował 
funkcję wiceprezydenta m.st. Warszawy. W latach 2002– 
–2006 był członkiem Zarządu Polskiego Radia SA. Od 
listopada 2006 r. do listopada 2007 r. roku pełnił funkcję 
wicemarszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego.
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Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zgłoszeni przez stronę samorządową  
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:

Tomasz 
Bystroński

Związek Gmin 
Wiejskich RP

Od 1990r. wójt Gminy Nowosolna, woj. łódzkie. Członek 
Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP – Stowarzyszenia 
Zrzeszającego ponad 500 gmin z całej Polski. Członek wielu 
organizacji pozarządowych w tym LOP, LZS, OSP. Członek 
II i III kadencji RDPP. Założyciel Związku Gmin Wiejskich 
Województwa Łódzkiego i od początku jego Prezes. Promotor 
ekonomii społecznej i inicjator powołania spółdzielni socjalnej 
„Na Wzniesieniach” w gminie Nowosolna. Pomysłodawca 
i wnioskodawca projektu Ustawy, zawierającej subwencję 
ekologiczną dla gmin położonych na terenach prawnie chro-
nionych. Promotor projektów w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, rozwoju obszarów metropolitalnych i aglomeracji.

Robert Choma Związek 
Powiatów 
Polskich

Prezydent Miasta Przemyśla nieprzerwanie do listopada 
2002 roku. Członek Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go od I kadencji. Od zawsze wspiera działalność organizacji 
pozarządowych, które w jego ocenie dynamizują rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego. W administracji publicznej 
najpierw w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, a następnie 
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. W latach 1996–1998 
Wiceprezydent Miasta Przemyśla, a w okresie 1998–2001 
Wiceprezes Krajowego Urzędu Pracy. Do dnia powołania, 
w wyniku wyborów bezpośrednich, na stanowisko Prezy-
denta Miasta Przemyśla, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 
w Przemyślu.

Michał Guć Związek Miast 
Polskich

Trener, konsultant pracujący na rzecz samorządów i organizacji 
pozarządowych. W 1995 roku wprowadził w Gdyni, pierwszy 
w Polsce samorządowy program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Autor krajowych i zagranicznych publikacji 
dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji spo-
łeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i samorządu 
terytorialnego. Od 1999 roku wiceprezydent Gdyni, odpo-
wiedzialny między innymi za współpracę z trzecim sektorem, 
funkcjonowanie jednostek pomocniczych, aktywizację i wspar-
cie seniorów, pomoc społeczną, ekonomię społeczną, programy 
rewitalizacji i organizacji społeczności lokalnej, innowacje 
społeczne, park technologiczny, centrum design’u.

Andrzej 
Kościelny

Unia 
Miasteczek 
Polskich

Od 19 listopada 2002 r. do 2010 burmistrz Podkowy Leś-
nej. Współzakładał Stowarzyszenie Mazovia. W 2003 r. był 
przedstawicielem sześciu gmin w negocjacjach w sprawie 
przejęcia spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. 
przez Konsorcjum Samorządowe. Jest członkiem Komitetu 
Monitorującego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego, wiceprzewodniczącym Unii Miasteczek Polskich, 
obserwatorem
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w Komitecie Monitorującym RPO na Mazowszu, repre-
zentantem Unii Miasteczek Polskich w Zespołach Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (np. Zespół 
ds. Infrastruktury). Od 2010 doradca burmistrza.

Aldona 
Wiktorska-
Święcka

Unia 
Metropolii 
Polskich

W latach 2007–2010 doradczyni Prezydenta Wrocławia; 
związana z samorządem i sektorem obywatelskim od 
początku działalności zawodowej; w latach 2000–2004 
komendantka Dolnośląskiej Chorągwi ZHP; w latach 
2003–2005 w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego tworzyła rozwiązania dotyczące 
współpracy samorządu województwa z organizacjami 
pozarządowymi. Powołana przez Prezesa Rady Ministrów 
członkini Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży; członkini Krajowego Forum Terytorialnego na lata 
2011–2013; członkini Komitetu Monitorującego Regional-
ny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007–2013; w latach 2005–2007 i 2007–2010 
członkini Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Pub-
licznego. Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz pomysłodawczyni i współzałożycielka, a także prezes 
zarządu Polish Governance Institute, think-tanku specjali-
zującego się w innowacjach w zarządzaniu.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych oraz pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Krzysztof 
Balon

Wspólnota 
Robocza 
Związków 
Organizacji 
Socjalnych 
„WRZOS”

Master of Science (zarządzanie socjalne), sekretarz Rady 
Programowej WRZOS, dyrektor EUROSOZIAL Pary-
tetowego Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Niemieckiej 
i Europejskiej, współprzewodniczący Rady Działalności 
Pożytku Publicznego IV kadencji, członek RDPP poprzed-
nich kadencji (z przerwą), członek Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego. Zajmuje się wspieraniem roz-
woju organizacji pozarządowych działających w sferze poli-
tyki społecznej. Współzałożyciel WRZOS. Ekspert i członek 
gremiów doradczych zajmujących się rozwojem III sektora, 
rolą organizacji pozarządowych w realizacji usług interesu 
ogólnego. innowacjami społecznym oraz funduszami euro-
pejskimi. Odznaczony m. in. Krzyżem Oficerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej a także Srebrnym Krzy-
żem za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Marek 
Borowski

Bank Żywności 
w Olsztynie

Z zawodu nauczyciel matematyki. W szkole przepracował 15 
lat– najpierw jako nauczyciel, później jako dyrektor szkoły. 
Współzałożyciel wielu organizacji pozarządowych m.in.: 
Stowarzyszenia „Dzieciom Wiejskim”, Fundacji Ziemi Ol-
sztyńskiej, Federacji Organizacji Socjalnych Fos-a woj. War-
mińsko-Mazurskiego. W 2000 r. zakładał Bank Żywności 
w Olsztynie i od początku jego istnienia jest jego Prezesem. 
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Podpisane stałe porozumienia z Wojewodą i Marszałkiem 
gwarantują wpisanie się Banku w strategie rozwiązywania 
problemów społecznych regionu. Od 2002 r. jest Prezesem 
Federacji Polskich Banków Żywności, która zrealizowała 
szereg projektów przynoszących obecnie korzyści głównie 
osobom nie radzącym sobie w dzisiejszej rzeczywistości.

Marcin Dadel Ogólnopolska 
Federacja 
Organizacji 
Pozarządowych

Absolwent trzeciej edycji Szkoły Trenerów Organiza-
cji Pozarządowych STOP oraz Letniej Szkoły Liderów 
Społeczeństwa Obywatelskiego. Od 2000 r. pracował 
w Stowarzyszeniu KLON/JAWOR, gdzie współtworzył 
portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl. Obecnie jest 
członkiem Zarządu Sieci Wspierania Organizacji Poza-
rządowych SPLOT, Komitetu Monitorującego Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL, Komitetu Monitorującego Polsko 
- Szwajcarki Program Współpracy. W latach 2003–2006 
był wiceprezesem, a następnie prezesem Ogólnopolskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP. Z ramienia 
OFOP był zaangażowany w konsultacje Narodowego Planu 
Rozwoju na lata 2007–2013. Do maja 2009 roku był pre-
zesem Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Był 
pomysłodawcą programu Słupsk Obywatelski, który stał się 
inspiracją wzmacniania uczestnictwa obywateli w procesach 
decyzyjnych w innych miastach. Obecnie jest dyrektorem 
Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 
w Warszawie. Bierze udział w pracach legislacyjnych do-
tyczących regulacji związanych z pożytkiem publicznym. 
Obecnie pracuje w Kancelarii Prezydenta RP.

Teresa Hernik Związek 
Ochotniczych 
Straży 
Pożarnych

Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych, Ministerstwo Pracy  i Polityki Społecznej. 
Koordynuje sprawy wynikające z nadzoru Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych nad realizacją 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych zadań określonych ustawą o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych. Społecznie pełni również funkcję wiceprze-
wodniczącej Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa. 
W swej dotychczasowej karierze zawodowej zarządzała 
jednostkami samorządowymi, ogólnopolskimi organizacja-
mi pozarządowymi oraz zakładami produkcyjnymi.

Maciej Lis Polska Rada 
Ekumeniczna

Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, spe-
cjalista w zakresie prawa międzynarodowego i prawa eu-
ropejskiego, w tym problematyki źródeł prawa i zagadnień 
instytucjonalnych. Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw 
Obywatelskich we Wrocławiu, prawnik, aktywny w dziedzi-
nie chóralistyki muzyk i działacz społeczny. Członek Rady 
Diakonii Polskiej oraz Rady Diakonii Diecezji Wrocławskiej
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Kościoła Luterańskiego, współzałożyciel i organizator licz-
nych przedsięwzięć w zakresie pomocy dzieciom z niepeł-
nosprawnościami oraz kształcenia.

Anna Sienicka Stała Konfe-
rencja Ekono-
mii Społecznej 
(SKES), re-
prezentowana 
przez Fundację 
Inicjatyw Spo-
łeczno-Ekono-
micznych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz studiów MA Uniwersytetu Lancaster 
„Gospodarka a społeczeństwo” (Economy and Society) 
w Ośrodku Studiów Społecznych przy Instytucie Filozofii 
i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła także studia 
podyplomowe z zakresu praw własności intelektualnej na 
Wydziale Prawa i Administracji UW. W latach 1997–1999 
pracowała w kancelarii adwokackiej, gdzie była odpowie-
dzialna za sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego i ad-
ministracyjnego. W Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekono-
micznych działa od listopada 2002 r. Obecnie jest członkinią 
Zarządu odpowiedzialną za sprawy prawno-finansowo-ad-
ministracyjne. Z ramienia SKES jest członkinią Zespołu do 
spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecz-
nej, powołanego przez Premiera, gdzie przewodniczy grupie 
prawnej. Obecnie pracuje w fundacji TechSoup.

Małgorzata 
Sinica

Związek 
Harcerstwa 
Polskiego

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, instruktor 
z wieloletnim stażem, harcmistrzyni. Zarządza największą 
w Polsce pozarządową organizacją wychowawczą. Członek 
Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych dla Dzia-
łalności Społecznej i Obywatelskiej przy Prezydencie RP. 
Zajmuje się w problematyką rozwoju III sektora w Polsce, 
projektami w zakresie edukacji pozaformalnej dzieci i mło-
dzieży oraz osób dorosłych, budową współpracy organizacji 
pozarządowych z administracją publiczną i światem bizne-
su. Magister farmacji, absolwentka Akademii Medycznej 
w Gdańsku, posiada pierwszy stopień specjalizacji w za-
kresie farmakologii. Absolwentka studiów podyplomowych 
„Trening Kadr Menedżersko – Kierowniczych” na Poli-
technice Gdańskiej, studiów podyplomowych „Kierownik 
Projektów Unijnych” w Agencji Rozwoju Pomorza oraz 
Szkoły Zarządzania Sprzedażą – specjalność Zarządzanie 
Działem Sprzedaży i Trener Sprzedaży. Zawodowo pracuje 
na stanowisku Regionalnego Kierownika Sprzedaży firmy 
farmaceutycznej, jest trenerem i konsultantem. Wyróżniona 
tytułem Osobowość Polskiej Edukacji. Dekretem prezyden-
ta Gruzji odznaczona Medalem Honoru.

Ks. Stanisław 
Słowik

Caritas 
Diecezji 
Kieleckiej

Absolwent studium doktoranckiego w Instytucie Teologii 
Pastoralnej oraz studiów podyplomowych o kierunku Mar-
keting i Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym 
Sączu. Od 1989 roku dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, 
zorganizował sieć 60 placówek pomocy na terenie woj. 
świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Członek władz 
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naczelnych kilku stowarzyszeń o zasięgu krajowym i lokal-
nym takich  jak: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Al-
berta, Krajowe Towarzystwo Autyzmu oraz EAPN Polska. 
Członek stałego Zespołu do spraw Ekonomii Społecznej 
przy Premierze RP. Autor i współautor opracowań na temat 
bezdomności i wykluczenia społecznego, m.in. ogólnopol-
skiego „Informatora placówek pomagających bezdomnym” 
(wydania w 2002 i 2005 roku) oraz publikacji „Bezdom-
ność: trudny problem społeczny”.

Wojciech Ra-
tyński

Naczelna 
Organizacja 
Techniczna, 
Federacja 
Stowarzyszeń 
Naukowo-
-Technicznych

Ukończył Politechnikę Warszawską. Doktoryzował się 
w Akademii Rolniczej w Krakowie. Był wieloletnim pre-
zesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa 
(SITR) pełniąc równocześnie funkcję wiceprezesa Naczelnej 
Organizacji Technicznej – Federacji Stowarzyszeń Nauko-
wo – Technicznych (FSNT-NOT). W kadencji 2004–2008 
był prezesem Zarządu Głównego FSNT-NOT. Nadzoruje 
realizację Programu Projektów Celowych dla MŚP. Jako 
przedstawiciel organizacji pozarządowych zasiada w Panelu 
Głównym „Narodowego Programu Foresight – Polska 2020”.

Jan Jakub Wy-
gnański

Stowarzyszenie 
KLON/ 
JAWOR

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, 
stypendysta Uniwersytetu Yale w USA. W latach 80 współ-
tworzył ruch samokształceniowy warszawskich liceów oraz 
niezależne wydawnictwo Pokolenie. Działał w strukturach 
Solidarności  oraz w Komitetach Obywatelskich. Uczest-
niczył w obradach Okrągłego Stołu.  Od początku lat 
90-ych działa w organizacjach pozarządowych. Jest m.in. 
współtwórcą Stowarzyszenia na Rzecz Forum Inicjatyw 
Pozarządowych, współzałożycielem Fundacji „Bez względu 
na Niepogodę”, twórcą Banku Danych o Organizacjach Po-
zarządowych prowadzonego przez Stowarzyszenie KLON/
JAWOR oraz portalu www.ngo.pl. Związany był również 
m.in. z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją im. Stefana 
Batorego oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicz-
nych. Obecnie  jest Prezesem Zarządu Pracowni Badań 
i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Działał w licznych 
organizacjach międzynarodowych w tym przez 6 lat był 
członkiem zarządu CIVICUS – Global Alliance for Civic  
Participation. Obecnie jest członkiem Zarządu Fundacji 
TechSoup. Uczestniczył we wszystkich etapach prac nad 
Ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie.  Jest współ-
twórca ważnych dla sektora przedsięwzięć m.in. FIO oraz 
pierwszych edycji nagrody Dobroczyńca Roku. Jest m.in. 
laureatem Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (w 1999 
r), przyznawanej za krzewienie idei służby publicznej, Krzy-
ża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, nagrody Totus 
Tous oraz Orderu Kapituły Dnia Stałego.  Obecnie pełnie 
funkcji Przewodniczącego Rady Programowej TVP.
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IV kadencja 

Przedstawiciele organów administracji rządowej oraz jednostek im podległych lub przez nich 
nadzorowanych:

Imię 
i nazwisko Instytucja Informacja o osobie

Lucyna  
Bogusz

Gabinet 
Polityczny 
Ministra 
Gospodarki

Doradczyni premiera Waldemara Pawlaka w Gabinecie 
Politycznym Ministerstwa Gospodarki. Ukończyła filolo-
gię polską na Uniwersytecie Gdańskim oraz Magisterskie 
Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. 
Charakteryzuje się zaangażowaniem w rozwój sektora orga-
nizacji pozarządowych. Jako nauczyciel zdobyła doświadcze-
nie w tworzeniu nowych form współpracy w administracji 
publicznej. Swoim zainteresowaniem sprawami społecznymi 
wnosi istotny wkład w umacnianie dialogu obywatelskiego.

Jarosław Duda Ministerstwo 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. W 1997 r. sprawował funkcję 
pełnomocnika wojewody wrocławskiego do spraw pomocy 
społecznej powodzianom. W latach 1999–2004 zasiadał 
w sejmiku dolnośląskim. W 1999 r. został dyrektorem Wy-
działu Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w Dolno-
śląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. W latach 
1999–2001 został powołany na stanowisko wiceprezesa 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w Warszawie. W okresie od 2001 do 2004 r. 
kierował Miejskim Zarządem Domów Pomocy Społecznej 
we Wrocławiu. W 2004 został posłem Sejmu IV kadencji, 
zastępując Jacka Protasiewicza, wybranego do Parlamentu 
Europejskiego. W 2005 r. uzyskał mandat na Sejm V ka-
dencji. W tym czasie piastował funkcję zastępcy przewodni-
czącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej. W wyborach 
parlamentarnych w 2007 r. został senatorem VII kadencji 
Senatu RP. Od 21 listopada 2007 r. pełni funkcję Sekretarza 
Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Małgorzata 
Omilanowska

Ministerstwo 
Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego

Jest historykiem sztuki. Absolwentka Uniwersytetu War-
szawskiego, studiowała także na Wydziale Architektury 
Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Doktoryzowała się 
na Uniwersytecie Warszawskim w 1995 roku, a habilitowała 
w Instytucie Sztuki PAN w 2005 roku. Odbyła też studia 
podyplomowe w zakresie finansów i podatków w SGH 
w Warszawie (dyplom 2003). Była stypendystką kilkunastu 
europejskich instytucji naukowych, m.in. British Academy 
oraz Wissenschaftskolleg zu Berlin. Uczestniczyła w wielu 
międzynarodowych projektach naukowych, współpracując
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m.in. z Instytutem Herdera w Marburgu i Geisteswissen-
schaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuro-
pas w Lipsku. Od 1985 roku pracownik w Instytucie Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk, w latach 1999–2007 wicedyrektor, 
a ostatnio – redaktor naczelna Słownika Architektów Pol-
skich. Jednocześnie od 2006 roku profesor nadzwyczajny 
w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, a od 
września 2008 – dyrektor Instytutu. Podsekretarz stanu prof. 
Małgorzata Omilanowska nadzoruje bezpośrednio zadania 
wykonywane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego 
i Departament Narodowych Instytucji Kultury.

Paweł 
Orłowski

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego

W 2000 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na 
Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2001–2004 pracował 
w Biurze Informacji i Promocji Urzędu Miasta Sopotu. 
Następnie przez dwa lata pełnił funkcję dyrektora ds. or-
ganizacji i kontaktów z Euroligą w Sportowej Spółce Ak-
cyjnej Trefl. W 2006 roku, po uzyskaniu mandatu radnego, 
został wiceprezydentem miasta Sopotu, odpowiedzialnym 
m.in. za: fundusze unijne strategię rozwoju, gospodarkę 
nieruchomościami oraz politykę społeczną. Funkcję tę 
pełnił do 2010 roku, kiedy objął mandat posła na Sejm RP. 
Ukończył Studium Kierowników Projektów Europejskich 
prowadzone przez Agencję Rozwoju Pomorza, a w 2009 
uzyskał międzynarodowy certyfikat „Skuteczne Zarządzanie 
Projektami PRINCE2” wydany przez Centrum Rozwiązań 
Menedżerskich. Jest członkiem Zespołu Ekspertów przy 
Radzie Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej, a także Towa-
rzystwa Przyjaciół Sopotu. Powołany na stanowisko pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
12 grudnia 2011 r.

Stanisław 
Rakoczy

Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył 
również studia podyplomowe w zakresie kierowania i za-
rządzania w administracji rządowej i samorządowej. Przez 
wiele lat związany z administracją samorządową. W latach 
1994–1998 był przewodniczącym Rady Miejskiej w Klucz-
borku, zaś w latach 1999–2006 starostą powiatu klucz-
borskiego. W latach 2004–2006 był członkiem Komitetu 
Regionów Europy w Brukseli, gdzie zasiadał w Komisji 
Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Ochrony Środowiska. 
Po wyborach samorządowych w 2006 roku objął stanowisko 
wicemarszałka województwa opolskiego. W 2007 roku został 
wybrany posłem VI kadencji w okręgu opolskim z listy Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. W Sejmie pełnił m.in. funk-
cję przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych 
oraz przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej. 
Pracował również w sejmowej Komisji Zdrowia.
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Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zgłoszeni przez stronę samorządową  
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:

Michał Guć Związek Miast 
Polskich

Trener, konsultant pracujący na rzecz samorządów i organizacji 
pozarządowych. W 1995 roku wprowadził w Gdyni, pierwszy 
w Polsce samorządowy program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Autor krajowych i zagranicznych publikacji 
dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji spo-
łeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i samorządu 
terytorialnego. Od 1999 roku wiceprezydent Gdyni, odpo-
wiedzialny między innymi za współpracę z trzecim sektorem, 
funkcjonowanie jednostek pomocniczych, aktywizację i wspar-
cie seniorów, pomoc społeczną, ekonomię społeczną, programy 
rewitalizacji i organizacji społeczności lokalnej, innowacje 
społeczne, park technologiczny, centrum design’u.

Marek Mazur Związek 
Województw 
RP

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej 
w Łodzi (kierunek: Zarządzanie w administracji publicz-
nej) oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi (kierunek: Zarządzanie i marketing). Od 1983 
roku pracował w Radzie Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe w Piotrkowie Trybunalskim, a w latach 
1991–1999 był Przewodniczącym Rady. Od roku 2000 do 
2003 był zastępcą przewodniczącego Rady Wojewódzkiej 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi, zaś od 
2004 do chwili obecnej jest jej przewodniczącym. Od 2004 
jest również członkiem Prezydium Krajowego Zrzeszenia 
LZS. Od roku 2011 pełni funkcję dyrektora Oddziału Te-
renowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi. W 2011 został 
delegatem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych 
Europy, będącego ciałem doradczym Rady Europy.

Paweł  
Tomczak

Związek Gmin 
Wiejskich RP

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych pracując 
w Fundacji Spółdzielczości Wiejskiej współuczestniczył 
w odrodzeniu i rozwoju ruchu spółdzielczego na obszarach 
wiejskich. Od 1995 roku do dzisiaj pracując w Związku 
Gmin Wiejskich RP inicjuje działania wspierające samo-
rząd i demokrację lokalną oraz wspomagające rozwój gmin 
wiejskich. Od 2000 roku organizuje największe w Polsce 
spotkania samorządowców – Kongresy Gmin Wiejskich, 
w których każdorazowo bierze udział 1000 uczestników. 
Współrealizował szereg projektów wspierających aktywność 
lokalną, koordynuje funkcjonowanie witryny www.dobre-
praktyki.pl . Współuczestniczył w przygotowaniu części 
poświęconej komunikacji społecznej i partnerstwu publicz-
no-społecznemu w metodzie Planowania Rozwoju Instytu-
cjonalnego (narzędzie wspomagające zarządzanie gminami). 
Reprezentując Związek Gmin Wiejskich RP bierze udział 
w pracach szeregu organizacji, instytucji
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rządowo-samorządowych (był członkiem 3 kadencje Rady 
Informatyzacji, kilku komitetów sterujących i monitorują-
cych, członkiem zarządu Fundacji Francja-Polska; obecnie 
jest zaangażowany w pracach m.in. Komitetu Monitorują-
cego FIO, Komitetu Monitorującego Pomoc Techniczną, 
Krajowej Sieci Tematycznej „Dobre rządzenie”).

Marek Tramś Związek 
Powiatów 
Polskich

Magister historii. Od 1999r nieprzerwanie Starosta Polko-
wicki. Jako współtwórca powiatu polkowickiego, czynnie 
uczestniczył w wdrażaniu kolejnych etapów reformy samo-
rządowej. Radny powiatowy czterech kadencji. Inicjator i za-
łożyciel Związku Powiatów Polskich, od marca 2011r Prezes 
Zarządu ZPP. Delegat Polski do Komitetu Regionów UE 
w Brukseli. W 2009r. otrzymał z tytuł Starosty Dziesięciole-
cia oraz „Samorządowego Oskara” – najwyższe wyróżnienie 
przyznawane przez samych samorządowców. Dodatkowo 
w tym samym roku Rada Powiatu w Polkowicach nadała mu 
zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Powiatu Polkowickiego”. 
Pełni wiele zaszczytnych funkcji min.: Członka Kapituły 
Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP, Członka Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki 
Społecznej, Członka Rady Nadzorczej Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Członka 
Rady Programowej Fundacji „Zielony Feniks”, Społecznego 
członka Rady Fundacji KGHM Polska Miedź, Wiceprze-
wodniczącego Zarządu ZGZM. Marek Tramś pełni to 
działacz społeczny. Od lat pełni zaszczytną funkcję Prze-
wodniczącego Rady Przyjaciół Harcerstwa w Polkowicach. 
Jest również założycielem i członkiem stowarzyszenia cha-
rytatywnego „Żyć Godnie”, w którym przez wiele lat pełnił 
funkcję Przewodniczącego. Za całokształt swojej działalności 
otrzymał z rąk Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi.

Marcin Woj-
dat

Unia 
Metropolii 
Polskich

Jest socjologiem, absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był drużynowym, 
komendantem szczepu, komendantem hufca oraz naczel-
nikiem organizacji – Stowarzyszenie Harcerskie. Tuż po 
studiach rozpoczął pracę w III sektorze: na początku w Sto-
warzyszeniu na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, a na-
stępnie przez sześć kolejnych lat prowadził Fundację Bank 
Żywości w Warszawie. W 2003 roku zostaje przewodniczą-
cym Rady Opiekuńczej dla Bezdomnych przy Prezydencie 
m.st. Warszawy, a w 2005 roku przewodniczącym warszaw-
skiego Forum Dialogu Społecznego. W latach 2004–2006 
aktywnie uczestniczy w tworzeniu i rozwijaniu w Warszawie 
systemu współpracy z organizacjami pozarządowymi opar-
tego na Komisjach Dialogu Społecznego i Forum Dialogu 
Społecznego. Pracę nad rozwojem tego systemu kontynuuje 
wygranym konkursie na funkcję pełnomocnika Prezydenta
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m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi (pełnomocnikiem jest do dnia dzisiejszego). W 2008 
roku organizuje, na zlecenie Prezydenta Miasta, Centrum 
Komunikacji Społecznej i zostaje jego dyrektorem.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie:
Krzysztof 
Balon

Wspólnota 
Robocza 
Związków 
Organizacji 
Socjalnych 
„WRZOS”

Master of Science (zarządzanie socjalne), sekretarz Rady 
Programowej WRZOS, dyrektor EUROSOZIAL Pary-
tetowego Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Niemieckiej 
i Europejskiej, współprzewodniczący Rady Działalności 
Pożytku Publicznego IV kadencji, członek RDPP poprzed-
nich kadencji (z przerwą), członek Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego. Zajmuje się wspieraniem roz-
woju organizacji pozarządowych działających w sferze poli-
tyki społecznej. Współzałożyciel WRZOS. Ekspert i członek 
gremiów doradczych zajmujących się rozwojem III sektora, 
rolą organizacji pozarządowych w realizacji usług interesu 
ogólnego. innowacjami społecznym oraz funduszami euro-
pejskimi. Odznaczony m. in. Krzyżem Oficerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej a także Srebrnym Krzy-
żem za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Paweł Dębek Dolnośląska 
Rada ds. 
Młodzieży

Szef Instytutu Edukacji Społecznej, Przewodniczący Dol-
nośląskiej Rady ds. Młodzieży, Członek Zarządu Polish 
Governance Institute. Członek Rady Działalności Pożytku 
Publicznego IV kadencji, powołany przez Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej. Ma 12 lat doświadczenia w prowa-
dzeniu treningów i warsztatów dla młodzieży i dorosłych. 
Specjalizuje się w umiejętnościach pracy zespołowej i kom-
petencjach komunikacyjnych. Jest autorem programów 
z zakresu przywództwa oraz treningu trenerów. Koordyno-
wał wieloletnie projekty animacji lokalnych społeczności 
o charakterze międzynarodowym. Studiował psychologię 
i socjologię, szkolił się w zakresie treningu grupowego, psy-
choterapii i socjoterapii. Był członkiem rządowego zespołu, 
w wyniku prac którego powstał raport Młodzi 2011, kiero-
wanego przez Szefa Doradców Strategicznych Premiera RP.

Michał 
Ludwikowski

Fundacja 
Rozwoju 
(do dnia 2 
października 
2012 r.)

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od lat 
związany z działalnością organizacji pozarządowych, jest 
prezesem zarządu Fundacji Rozwoju. Jednym z jego głów-
nych obszarów zainteresowania jest współpraca z jednost-
kami samorządu terytorialnego, jest redaktorem naczelnym 
miesięcznika pt. „Gospodarz – poradnik samorządowy”, 
będącego oficjalnym pismem Krajowego Związku Sołtysów 
RP. W swojej działalności skupia się na wyrównywaniu szans 
oraz kreowaniu możliwości doskonalenia i przekwalifikowa-
nia zawodowego osób pochodzących z regionów wiejskich.
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Cezary 
Miżejewski

Ogólnopolski 
Związek 
Rewizyjny 
Spółdzielni 
Socjalnych

Polityk społeczny, spółdzielca. Od 1993 r. poseł na Sejm RP, 
członek Koła Parlamentarnego PPS. Uczestniczył w pra-
cach Komisji Polityki Społecznej oraz kierował komisją 
nadzwyczajną ds. polityki regionalnej. Od 1997 do 2000 
był stałym doradcą sejmowej Komisji Polityki Społecznej, 
kierował również biurem posłów i senatorów związkowych 
OPZZ. Po 2001 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej, kolejno: jako doradca ministra Jerzego 
Hausnera, dyrektor Departamentu Rynku Pracy, a następ-
nie podsekretarz i sekretarz stanu. Był współautorem ustaw 
o zatrudnieniu socjalnym, o spółdzielniach socjalnych. Po 
2005 r. został zatrudniony przez Grażynę Gęsicką w Mi-
nisterstwie Rozwoju Regionalnego jako radca ministra 
odpowiedzialny za problematykę rynku pracy i integracji 
społecznej. W 2009 r. zakończył przygodę z administrację, 
podejmując działalność spółdzielczą. Jako pracownik Spół-
dzielni Socjalnej „Opoka” w Kluczach chce dać świadectwo, 
że się uda. Jest współautorem projektu Krajowego Progra-
mu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Małgorzata 
Sinica

Związek 
Harcerstwa 
Polskiego

 Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, instruktor 
z wieloletnim stażem, harcmistrzyni. Zarządza największą 
w Polsce pozarządową organizacją wychowawczą. Członek 
Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych dla Dzia-
łalności Społecznej i Obywatelskiej przy Prezydencie RP. 
Zajmuje się w problematyką rozwoju III sektora w Polsce, 
projektami w zakresie edukacji pozaformalnej dzieci i mło-
dzieży oraz osób dorosłych, budową współpracy organizacji 
pozarządowych z administracją publiczną i światem bizne-
su. Magister farmacji, absolwentka Akademii Medycznej 
w Gdańsku, posiada pierwszy stopień specjalizacji w za-
kresie farmakologii. Absolwentka studiów podyplomowych 
„Trening Kadr Menedżersko – Kierowniczych” na Poli-
technice Gdańskiej, studiów podyplomowych „Kierownik 
Projektów Unijnych” w Agencji Rozwoju Pomorza oraz 
Szkoły Zarządzania Sprzedażą – specjalność Zarządzanie 
Działem Sprzedaży i Trener Sprzedaży. Zawodowo pracuje 
na stanowisku Regionalnego Kierownika Sprzedaży firmy 
farmaceutycznej, jest trenerem i konsultantem. Wyróżniona 
tytułem Osobowość Polskiej Edukacji. Dekretem prezyden-
ta Gruzji odznaczona Medalem Honoru.

Ks. Stanisław 
Słowik

Caritas 
Diecezji 
Kieleckiej

Absolwent studium doktoranckiego w Instytucie Teologii 
Pastoralnej oraz studiów podyplomowych o kierunku Mar-
keting i Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym 
Sączu. Od 1989 roku dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, 
zorganizował sieć 60 placówek pomocy na terenie 
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woj. świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Członek 
władz naczelnych kilku stowarzyszeń o zasięgu krajowym 
i lokalnym takich  jak: Towarzystwo Pomocy im. św. Bra-
ta Alberta, Krajowe Towarzystwo Autyzmu oraz EAPN 
Polska. Członek stałego Zespołu do spraw Ekonomii Spo-
łecznej przy Premierze RP. Autor i współautor opracowań 
na temat bezdomności i wykluczenia społecznego, m.in. 
ogólnopolskiego „Informatora placówek pomagających 
bezdomnym” (wydania w 2002 i 2005 roku) oraz publikacji 
„Bezdomność: trudny problem społeczny”.

Teresa 
Tiszbierek

Związek 
Ochotniczych 
Straży 
Pożarnych

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła studia 
magisterskie na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym 
w Instytucie Nauk Społecznych, Instytucie Nauk Pedago-
gicznych, Instytucie Historii oraz Instytucie Sztuki. Jest 
absolwentką również Centralnej Szkoły Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie. Obecnie Wiceprezes Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskie. Brała udział w pracach Sejmowej 
Podkomisji Stałej ds. współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz w pracach legislacyjnych nad ustawą o zmia-
nie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie. Jest stałym członkiem Międzynarodowej Komisji 
Młodzieży CTIF – International association of fire and 
rescue service.

Łukasz Wa-
szak

Sieć SPLOT Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Łódzkiego, Od 1997 roku związany 
z łódzkim sektorem pozarządowym. Jest członkiem założy-
cielem m.in. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Oby-
watelskich OPUS, Regionalnego Centrum Wolontariatu 
w Łodzi. Od 1999 roku prezes i członek zarządu Centrum 
OPUS, od 2006 roku członek zarządu Rady Organiza-
cji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, w latach 
2006–2009 członek zarządu Sieci Wspierania Organizacji 
Pozarządowych SPLOT. Trener, członek Stowarzyszenia 
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, W latach 
2003–2009 trener, doradca w Krajowym i Regionalnym 
Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, członek 
podkomitetu Monitorującego POKL w województwie 
łódzkim. Od czerwca 2011 członek Łódzkiej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego. W Centrum OPUS odpowiada 
za współpracę z administracją samorządową, w latach 
2010–2011 współkoordynował grupą roboczą ds. opraco-
wania modelu współpracy administracji publicznej i orga-
nizacji pozarządowych z ramienia Sieci SPLOT w ramach 
projektu systemowego Model Współpracy.



Źródło: na podstawie not przesłanych przez członków Rady lub danych dostępnych na:  
www.pozytek.gov.pl (zakładka: RDPP), www.wikipedia.org oraz www.sejm.gov.pl  
(data dostępu: 28.02.2013).

Jan Jakub 
Wygnański

Fundacja 
Pracownia 
Badań 
i Innowacji 
Społecznych 
STOCZNIA

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, stypen-
dysta Uniwersytetu Yale w USA. W latach 80 współtworzył 
ruch samokształceniowy warszawskich liceów oraz niezależne 
wydawnictwo Pokolenie. Działał w strukturach Solidarności  
oraz w Komitetach Obywatelskich. Uczestniczył w obradach 
Okrągłego Stołu.  Od początku lat 90-ych działa w organiza-
cjach pozarządowych. Jest m.in. współtwórcą Stowarzyszenia 
na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, współzałożycielem 
Fundacji „Bez względu na Niepogodę”, twórcą Banku Danych 
o Organizacjach Pozarządowych prowadzonego przez Stowa-
rzyszenie KLON/JAWOR oraz portalu www.ngo.pl. Związa-
ny był również m.in. z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją 
im. Stefana Batorego oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno-Eko-
nomicznych. Obecnie  jest Prezesem Zarządu Pracowni Badań 
i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Działał w licznych 
organizacjach międzynarodowych w tym przez 6 lat był człon-
kiem zarządu CIVICUS – Global Alliance for Civic  Partici-
pation. Obecnie jest członkiem Zarządu Fundacji TechSoup. 
Uczestniczył we wszystkich etapach prac nad Ustawą o Po-
żytku Publicznym i Wolontariacie.  Jest współtwórca ważnych 
dla sektora przedsięwzięć m.in. FIO oraz pierwszych edycji 
nagrody Dobroczyńca Roku. Jest m.in. laureatem Nagrody 
im. Andrzeja Bączkowskiego (w 1999 r), przyznawanej za 
krzewienie idei służby publicznej, Krzyża Oficerskiego Orderu 
Odrodzenia Polski, nagrody Totus Tous oraz Orderu Kapituły 
Dnia Stałego.  Obecnie pełnie funkcji Przewodniczącego Rady 
Programowej TVP.

Krzysztof 
Więckiewicz
(Sekretarz 
RDPP)

Departament 
Pożytku 
Publicznego, 
Ministerstwo 
Pracy i Polityki 
Społecznej

absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Politolog, specjalność – polity-
ka społeczna. Wykładowca w Instytucie Polityki Społecznej. 
Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecznej, jednostki odpowiedzialnej za 
problematykę działalności pożytku publicznego, wolontariatu 
i ekonomii społecznej, będącej beneficjentem systemowym 
oraz strukturą inicjującą w Programie Operacyjnym Kapitał 
Ludzki, a także instytucją zarządzającą Programem Opera-
cyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Sekretarz Zespo-
łu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii 
Społecznej. Ekspert Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Uczestnik wielu badań nad społecznymi problemami mło-
dzieży, uwarunkowaniami bezrobocia w środowisku lokalnym, 
kwestiami społecznymi, w tym ubóstwa, badań nad miejscem 
i rolą trzeciego sektora i ekonomii społecznej w systemie usług 
społecznych. Organizator i uczestnik badań nad trzecim sek-
torem. Autor i współautor raportów, artykułów i dokumentów 
dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
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Słowo „dialog” pochodzi z języka greckiego, gdzie „dia” oznacza „przez”, 
a  „logos” występuje w kilku obszarach semantycznego zastosowania jako 
„słowo”, „znaczenie”. Celem każdego dialogu jest osiągnięcie porozumie-
nia i akceptacji, pomimo różnych i niekiedy przeciwstawnych poglądów 
uczestników. Są oni zawsze gotowi i otwarci na nabywanie nowej wiedzy. 
Głębsze zrozumienie słowa „dialog” kładzie nacisk na zadawanie i sposób 
formułowania pytań, współtworzenie i słuchanie, komunikowanie własnych 
stanowisk, szanowanie stanowisk innych, nie ferowanie wyroków i wspól-
ne dochodzenie do końcowych ustaleń. Dialog obywatelski jest procesem, 
w którym przedstawiciele sfery publicznej omawiają kwestie istotne dla oby-
wateli, w tym polityki i decyzje, które będą wpływały na życie jednostek oraz 
rozwój społeczny. Dialog obywatelski jest zamierzony i celowy. Natomiast 
dialog obywatelski nie jest:

•	 rzecznictwem na rzecz jakiejś idei, grupy;
•	 formalnym spotkaniem dla konsultacji i dyskusji (np. w formie kon-

ferencji, czy posiedzenia);
•	 konsultacjami, gdzie decydent zazwyczaj zachowuje prawo podejmo-

wania decyzji, bez konieczności uwzględnienia wyników konsultacji;
•	 debatą, czyli dyskusją, która zwykle koncentruje się na dwóch prze-

ciwnych stanowiskach bez konieczności wypracowania konsensusu;
•	 negocjacjami;
•	 salonem, czyli okresowo zwoływanym, nieustrukturyzowanym i nie-

formalnym spotkaniem osób otwartych na rozmowę bez określonego 
celu.

RDPP jako instytucja dialogu obywatelskiego 
w perspektywie pragmatycznej

Rozdział 4
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Dialog obywatelski to narzędzie świadomego i aktywnego włączania 
obywateli i organizacji ich zrzeszających/reprezentujących do kształtowania 
polityk publicznych. Rada Działalności Pożytku Publicznego jako narzędzie 
dialogu obywatelskiego realizuje ważne funkcje będące wynikiem zinstytu-
cjonalizowania jej w takiej formule, tj.: 

•	 dostarczanie informacji; 
•	 poznanie i zrozumienie potrzeb społecznych; 
•	 dyskusja nad ważnymi kwestiami społecznymi; 
•	 identyfikacja wspólnego interesu;
•	 budowanie konsensusu i społecznej równowagi (Misztal 2008, 26–27).

Dialog obywatelski stanowi w rozwiniętych gospodarczo państwach de-
mokratycznych standardowe narzędzie w budowaniu zinstytucjonalizowa-
nego partnerstwa, które rządy tworzą wraz z sektorem obywatelskim w celu 
poprawy innowacyjności i dostarczania usług publicznych. Taki paradygmat 
stymuluje powstawanie kreatywnych rozwiązań polityczno-instytucjonal-
nych, które zachęcają rządy do świadczenia lepszej jakości usług publicznych 
w czasach ograniczeń budżetowych. Rada Działalności Pożytku Publiczne-
go może zatem stanowić podstawowe forum promowania aktywności oby-
watelskiej jako narzędzia poprawy świadczenia usług publicznych, co będzie 
zyskiwało w najbliższym czasie na znaczeniu, chociażby w kontekście po-
głębiających się problemów społecznych. Nacisk na efektywne, skuteczne 
i zrównoważone sposoby organizowania i realizacji publicznych usług powo-
duje konieczność ponownego przemyślenia tradycyjnych modeli dostarcza-
nia świadczeń publicznych, redefinicji granic pomiędzy państwem i rynkiem, 
a państwem i obywatelami.

Jak pokazują liczne opracowania wielu międzynarodowych organizacji 
zajmujących się rozwojem społeczno-gospodarczym (np. OECD, WHO, 
EU, Bank Światowy, UNDP), rządy wielu lepiej rozwiniętych niż Polska 
państw, od wielu lat szukają sposobów zaangażowania obywateli jako źródła 
innowacji i zmiany. W zaangażowaniu obywateli i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego jako partnerów w projektowaniu, produkcji i dostarczaniu 
usług upatrują źródła zwiększenia poczucia satysfakcji użytkownika oraz 
redukcji kosztów. Udaną koprodukcję uzależniają od posiadania odpowied-
niego przywództwa, zasobów oraz zachęt. Otwarte zarządzanie publiczne, tj. 
takie, w którym wartość stanowi dialog i partnerstwo, a także wolność ekspe-
rymentowania oraz gotowość do ponoszenia ryzyka, przyczynić się może do 
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udanej koprodukcji (OECD 2009, 11). Organizacje pozarządowe, prywatne, 
fundacje i społeczne przedsiębiorstwa, które działają nie dla zysku, mogą od-
grywać ważną rolę w stymulowaniu innowacji na rzecz rozwiązywania prob-
lemów społecznych. Partnerstwo użytkowników i obywateli stanowi dziś 
atrakcyjną alternatywę w podejściu do świadczenia usług publicznych. Pa-
radygmat współpracy zakłada, że   usługi publiczne funkcjonują efektywniej, 
gdy są zaprojektowane i dostarczone we współpracy z obywatelami, dzięki 
wykorzystaniu ich zainteresowania, energii, wiedzy i ambicji. Współpraca 
zamiast rywalizacji oraz mobilizacja obywateli i społeczeństwa obywatel-
skiego stanowią kluczowe podejście do zarządzania publicznego w kontek-
ście wyzwań rozwojowych. Najlepszą alternatywę w tym zakresie wydaje się 
stanowić koprodukcja jako część standardowego procesu tworzenia dostępu 
do szerokiego wachlarza usług (np. zdrowie, edukacja) (por. OECD 2011). 
Koprodukcja to koncepcja, która zakłada bezpośrednie zaangażowanie użyt-
kowników indywidualnych i grup obywateli w planowanie i świadczenie 
usług publicznych. Potencjał koprodukcji traktowany jest jako źródło in-
nowacji, tj. nowych lub znacząco ulepszonych sposobów zapewnienia dóbr 
i usług publicznych (tamże). Koprodukcja przekształca relację pomiędzy 
użytkownikami usług oraz dostawcami, co pozwala użytkownikowi na więk-
szą kontrolę i wolność wyboru. W rezultacie koprodukcja może prowadzić 
do lepszych wyników w zakresie redukcji kosztów produkcji (np. tworze-
nie oszczędności koszty hospitalizacji dzięki lepszej opiece profilaktycznej), 
wzrost satysfakcji (np. oferując bardziej spersonalizowane usługi) i tworzenie 
zdolności działania w obliczu złożonych problemów społecznych). Analizu-
jąc potencjał koprodukcji w zakresie poprawy świadczeń publicznych, warto 
wskazać nie tylko na potencjalne korzyści, ale również ryzyko i ograniczenia 
korzystania z niej. Współpraca z obywatelami i instytucjami społeczeństwa 
obywatelskiego w zakresie świadczenia usług publicznych otwiera wprawdzie 
nowe możliwości, ale również nasuwa istotne wyzwania dla rządów. Należą 
do nich przede wszystkim kwestia odpowiedzialności administracji, oraz ry-
zyko błędnego zarządzania powierzonymi użytkownikom zasobami, w tym 
przede wszystkim środkami publicznymi. Użycie nowych mechanizmów 
współpracy powinno stanowić zachętę do lokalnych innowacji. Partnerstwo 
publiczno-społeczne może być tym narzędziem wykorzystanym przez rzą-
dy w celu rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych. Jednak aby 
wdrażać w życie innowacyjne rozwiązania związane ze świadczeniem usług 
publicznych, niemożliwe jest nie wykorzystanie mechanizmu dialogu oby-
watelskiego, będącego podstawą uzgodnień między świadczeniodawcami 
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a świadczeniobiorcami. Administracja publiczna stoi zatem u progu nowego 
wyzwania; coraz mocniej będzie bowiem w najbliższym czasie wcielać w rolę 
koordynatora, moderatora procesów, negocjatora niż decydenta. 

Sama Rada może zatem stanowić swojego rodzaju benchmark dla kształ-
tującej się dopiero w naszym kraju kultury kooperacji i koprodukcji, przy 
czym – jeżeli chcemy skorzystać z doświadczeń państw bardziej rozwinię-
tych – kultura ta powinna mocniej akcentować i realizować wartości dialo-
gu, otwartości, współpracy, zaufania i szacunku. Dialog obywatelski, który 
w sensie instytucjonalnym zaistniał w polskim systemie politycznym wraz 
z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
otworzył się na wymiar regionalny i lokalny. Powstające na tej podstawie 
rozwiązania wzmacniające dialog oraz wspomagające budowanie przyszłych 
partnerstw międzysektorowych pomiędzy samorządem terytorialnym, ad-
ministracją rządową i organizacjami pozarządowymi mają szansę przyczynić 
się do większej efektywności w rozwoju lokalnym.
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Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożyt-
ku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej, Sekretarz Rady Działalności Pożytku Publicznego I, 
II, III, IV kadencji.

Jaka rola przypada Sekretarzowi Rady? Jaka jest misja przypisana tej 
funkcji? Jakie są zadania oraz praktyka związana z jej pełnieniem?
Pełnienie funkcji Sekretarza Rady Działalności Pożytku Publicznego 
traktuję jako zaszczytną i realną w założeniach oraz praktyce misję współ-
kształtowania dialogu obywatelskiego. To istotny i praktyczny atrybut 
administracji publicznej służący budowaniu partnerstwa publiczno-spo-
łecznego. Administrowanie w tym zakresie sprowadza się, przede wszyst-
kim, do tworzeniu warunków dla sprawnego funkcjonowania Rady, po-
zwalających na prowadzenie trójstronnego dialogu obywatelskiego między 
przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej i organizacja-
mi pozarządowymi. Polega to na permanentnym procesie wymiany i prze-
twarzania informacji, percepcji zgłaszanych propozycji, organizowania 
i obsługi forów dyskusyjnych (Rada funkcjonuje praktycznie w oparciu 
o  strukturę Zespołów) oraz reagowaniu na wszelkie kwestie związane 
z  działalnością pożytku publicznego. Doświadczenia wielu lat dowodzą 
potrzeby uczenia się partnerstwa, zarówno w procesie kształtowania po-
lityk publicznych, jak i realizacji jej celów i zadań. Sekretarz Rady ma 
za zadanie wesprzeć organizacyjnie Współprzewodniczących Rady oraz 
każdego z osobna członka Rady. Przypisanie tej funkcji Dyrektorowi De-
partamentu Pożytku Publicznego oznacza także merytoryczny charakter 
takiego wsparcia. Przekłada się to na relacje z otoczeniem prawno-poli-
tycznym, w tym z Parlamentem, szczególnie w trakcie prac legislacyjnych 
i programowych w obszarze pożytku publicznego. Rada Działalności Po-
żytku Publicznego jako całość, a także poszczególne strony reprezentujące 
partnerów publiczno-społecznych to wymagający ale zarazem odpowie-
dzialny partner. Nie ma na jej forum miejsca na działania pozorne i fikcje 
organizacyjne. Praktyka pokazała także, iż właściwe podejście do zasad 
i  form współpracy otwiera drogę do zbudowania trwałego i organicznie, 
nie mechanicznie, powiązanego partnerstwa.
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Jak ewoluował dialog obywatelski na forum Rady w poszczególnych 
kadencjach?
Rozwój dialogu obywatelskiego, w kontekście procesu tworzenia, powstania 
oraz uchwalenia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, trafił na przyjazny klimat. Została stworzona przestrzeń do dys-
kusji nad istotą, treścią i kształtem relacji między administracją publiczną 
i obywatelami, a ściślej – w fazie początkowej – z organizacjami pozarzą-
dowymi. Przestrzeń tę, w pierwszej odsłonie, w wyniku rozwoju trzeciego 
sektora w postępie geometrycznym, wypełniały środowiskowe seminaryjne 
dyskusje, ale wnioski płynące z nich błyskawicznie przeniknęły do praktyki 
życia publicznego. Można genezy dialogu obywatelskiego i przesłanek dla 
jego rozwoju oraz konkretnych efektów doszukiwać się w różnych inicja-
tywach:
•	 programowych (np. stworzenie i realizacja Projektu PHARE SED – 

Organizacje Pozarządowe. Usługi Społeczne, z połowy lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to powstały pierwsze organizacje 
infrastrukturalne – centra wsparcia), 

•	 działaniach legislacyjnych (np. geneza i przebieg prac nad ustawą 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 

•	 ale także w praktycznych interwencjach obywatelskich (pamiętny art. 
118 w ustawie o finansach publicznych dotyczący dotacji z budżetu 
samorządu terytorialnego) 

Generalnie, ewolucja postaw w sferze dialogu obywatelskiego, partycypa-
cji sektora pozarządowego w procesach decyzyjnych przebiega na zasadzie 
pewnego kontinuum: od dominującego w pierwszych latach modelu inter-
wencji obywatelskiej, poprzez sporadyczne przykłady partycypacji sektora 
pozarządowego w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych, aż po 
model współpracy polegający na współdecydowaniu. Towarzyszy temu pro-
ces wzajemnego uczenia się. Model interwencji uzmysłowił administracji 
publicznej, że „zasada nic o nas bez nas” ma swoje merytoryczne podło-
że i uzasadnienie, ale nie wystarcza do pełnego partnerstwa. Sporadyczne 
przykłady partycypacji (np. rola Grupy Kontaktowej w pracach nad usta-
wą), wyrażane w dialogu obywatelskim wnosiły fundamentalną wartość 
do relacji między partnerami, jaką jest zaufanie. W konsekwencji, pozwa-
lały włączyć do zasad i form współpracy jeszcze jedną kryterium dobrego 
rządzenia, jakim jest współodpowiedzialność. Instytucjonalizacja dialogu 
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obywatelskiego, w sensie prawno-politycznym, poprzedzona uchwaleniem 
Konstytucji RP oraz ustrojowymi ustawami samorządowymi, nastąpiła 
wraz z uchwaleniem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, otwierając drogę do urzeczywistnienia zawartych w niej za-
sad i form współpracy. Rada Działalności Pożytku Publicznego, słusznie 
utożsamiana z tym procesem instytucjonalizacji, sama w sobie nie jest i nie 
była rozwiązaniem, ale warunkiem koniecznym dla budowania partner-
stwa publiczno–społecznego, dla którego dialog obywatelski jest wartością 
o znaczeniu fundamentalnym. Potem przyszedł czas na poszerzenie form 
współpracy (nowelizacja ustawy w roku 2010) oraz fakultatywną for-
mułę tworzenia Rad na wszystkich terytorialnych szczeblach zarządza-
nia publicznego. Ewolucję w zakresie pojmowania istoty i funkcji dialogu 
obywatelskiego a także instytucjonalnego podłoża oraz publicznego i oby-
watelskiego wkładu do jego rozwoju prześledzić można na przykładzie 
poszczególnych kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Jaką rolę odgrywa Rada jako „łącznik” sektorów i resortów?
Opisane i wyjaśnione w licznych opracowaniach funkcje Rady, w ujęciu 
zagregowanym, powinny wykraczać poza potoczne rozumienie tej insty-
tucji dialogu obywatelskiego, nie ograniczając jej istoty wyłącznie do szcze-
gólnego rodzaju łącznika. Tego i takiego rodzaju instytucjonalizacja stano-
wi formę integracji systemowej, więc takiej, w której każdy z podmiotów, 
mający określone atrybuty, funkcjonuje w relacjach wzajemnych w sposób 
powodujący powodzenie całości. Osiągnięcie efektu synergicznego w dia-
logu obywatelskim powinno opierać się o kryterium dobra wspólnego. Tak 
rozumiem integrację systemową. Tak rozumiem istotę Rady i jej czynny 
udział, ale także i  pieczę, nad przebiegiem procesów decyzyjnych zmie-
rzającego do zmiany społecznej. Integracja systemowa służąca rozwojowi 
formuły public governance, daje podstawy dla sprawnego (skutecznego, ko-
rzystnego i ekonomicznego) działania. Rada z upływem kolejnych kadencji 
dojrzała do roli instytucji horyzontalnej, systemowej integracji, zmieniając 
w swojej filozofii działania akcent z dominującej pierwotnie interwencji 
społecznej na zasadę antycypacji obywatelskiej. 
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Aby zwiększyć stopień oddziaływania jako instytucji dialogu obywatelskie-
go, Rada Działalności Pożytku Publicznego na bieżąco, od początku funk-
cjonowania w 2003 roku, podejmowała działania zaradcze przeciwdziałające 
nieukształtowanej instytucji wyrażania przez nią opinii oraz nieusystema-
tyzowanej praktyce korzystania z jej opinii przez podmioty administracji 
rządowej. Powoływany w każdej kadencji Zespół ds. dialogu i współpracy, 
miał przede wszystkim na celu monitorowanie zasad i form współpracy ad-
ministracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, wypracowanie i pro-
mowanie standardów współpracy oraz działanie na rzecz dialogu obywatel-
skiego, współpracy międzyresortowej i międzynarodowej w zakresie pożytku 
publicznego. W kadencji 2009–2012 Zespół ds. dialogu i współpracy okre-
ślił jako nadrzędne następujące obszary:

•	 monitorowanie zasad i form współpracy administracji publicznej z or-
ganizacjami pozarządowymi;

•	 działanie na rzecz instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego;
•	 informowanie i promowanie modelowych rozwiązań w zakresie po-

żytku publicznego dotyczących dialogu i jego instrumentów, współ-
pracy międzysektorowej oraz partnerstwa instytucjonalnego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem partnerstw lokalnych.

Do zadań szczegółowych Zespołu zaliczono wówczas:
•	 współpracę z Komisją Trójstronną ds. społeczno-gospodarczych w za-

kresie budowania wspólnego rozumienia instytucji dialogu i partner-
stwa;

•	 współpracę z Komisją Trójstronną w zakresie wypracowania rozwią-
zań systemowych związanych z przedsiębiorczością społeczną i spo-
łeczną odpowiedzialnością biznesu;

RDPP jako instytucja dialogu obywatelskiego 
w perspektywie normatywnej

Rozdział 5
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•	 opracowanie procedur wydawania stanowisk przez Radę, obiegu do-
kumentów oraz ich przekazywania szerszemu gronu zainteresowa-
nych;

•	 ewaluację stanu i perspektyw dialogu, współpracy i partnerstwa w Pol-
sce na tle innych rozwiązań w Unii Europejskiej wraz z rekomendo-
waniem administracji rządowej oraz samorządowej nowych rozwią-
zań dialogowych (za: Wiktorska-Święcka 2012, 83–90).

Ponadto – w celu uzgodnienia wizji dotyczącej rozumienia zadania 
RDPP w zakresie wyrażania opinii, usprawnienia procesów w ramach ad-
ministracji rządowej na rzecz budowania lepszej jakości dialogu społeczne-
go, zorganizowania procesów przekazywania dokumentów do opiniowania 
przez Radę, określenia mechanizmów konsultacji, co miało pozwolić na 
orientowanie się w priorytetach, a w efekcie końcowym przyczynić do 
większej sprawności i skuteczności, ułatwienia zarządzania dokumentacją 
w zakresie pożytku publicznego oraz określania standardów i budowanie 
kultury konsultacji społecznych i przyczyniania się do rozwoju demokra-
cji partycypacyjnej opracowano procedurę konsultacji społecznych z Radą 
Działalności Pożytku Publicznego. Model odniesienia dla zaproponowa-
nego rozwiązania stanowiły międzynarodowe zalecenia i praktyki, ale rów-
nież rodzime doświadczenia, które uznano za tzw. ‘dobre praktyki’, m. in.: 
OECD: Background Document on Public Consultation; EESC: Consultation 
procedure with European Institutions; European Commission (2005): To-
wards a reinforced culture of consultation and dialogue – General principles 
and minimum standards for consultation of interested parties by the Commis-
sion, COM(202) 704 final, Brussels; Uchwała Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 w sprawie regulaminu 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; wybrane systemy 
konsultacji społecznych na szczeblu rządowym państw członkowskich UE 
(Niemcy, Wielka Brytania); Ustawa o organizacjach pracodawców; Ustawa 
o związkach zawodowych; Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-
łeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego 
oraz Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Na 
ich podstawie opracowany został pożądany zakres kompetencyjny RDPP 
w świetle wyzwań współczesności. Zaproponowane w III kadencji Rady 
rozwiązanie uwzględnia europejskie rekomendacje i rozwiązania w zakre-
sie dialogu obowiązującego w Unii Europejskiej. Komisja Europejska pod 
pojęciem europejskiego dialogu społecznego rozumie dyskusje, konsulta-
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cje, negocjacje i wspólne działania reprezentatywnych organizacji europej-
skich partnerów społecznych, a jego rozwój związany jest z wyzwaniami, 
które pojawiają się przed państwami członkowskimi w miarę pogłębiania 
się integracji europejskiej, w szczególności związanych z asymetrią między 
dążeniem do konkurencyjności i ograniczoną możliwością koordynowa-
nia krajowych polityk społecznych. Europejski dialog społeczny stanowi 
jeden z filarów europejskiego modelu społecznego. Bazując na zasadach 
solidarności, odpowiedzialności i uczestnictwa stanowi formę oddziaływa-
nia europejskich partnerów społecznych na europejskie standardy społecz-
ne i odgrywania ważnej roli w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej. 
Równocześnie należy zauważyć, że dialog, zróżnicowany na społeczny 
i obywatelski – z uwagi na różne tradycje i stopień legitymizacji – zajmuje 
w Unii Europejskiej odmienne pozycje. Słaba instytucjonalizacja dialogu 
obywatelskiego wynika z braku „regulacji prawnych sankcjonujących istnienie 
dialogu obywatelskiego i powołujących stałe instytucje tego dialogu, podobnie jak 
w przypadku dialogu społecznego lub konsultacji prowadzonych z organizacja-
mi samorządu lokalnego i regionalnego” (Makowski 2006, 157). Brak jednej 
i precyzyjnej definicji „organizacji pozarządowych” i „dialogu obywatelskiego” 
w oficjalnych dokumentach UE budzi z jednej strony zastrzeżenia odnoś-
nie reprezentatywności przedstawicieli sektora obywatelskiego, a z drugiej 
zbytniej dowolności prowadzenia tego dialogu przez Komisję Europej-
ską (Grosse 2007, 70). W efekcie rodzi to sytuację, w której partnerom 
społecznych zaangażowanym w różnego rodzaju procedury konsultacyjne 
nie gwarantuje się „uprawnień decyzyjnych (tj. pozycji veto players)”, nato-
miast uprzywilejowuje „najsilniejsze (najbogatsze) organizacje lobbystyczne 
lub organizacje preferowane przez technokrację”, ogranicza „zakres partycy-
pacji w elitach eksperckich i dostęp do wybranych przedstawicieli społecznych” 
(Grosse 2007, 66). Dlatego na forum Zespołu ds. dialogu i  współpracy 
Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji pojawiła się koncep-
cja uwzględniająca wskazane rozwiązania instytucjonalne w zakresie dialo-
gu, które równocześnie uwzględniają zarówno ich mocne strony, jak i sła-
bości oraz odwołują się do rodzimych, już istniejących rozwiązań w tym 
zakresie (Schemat 2). 

Z perspektywy Unii Europejskiej, dialog instytucjonalny – zarówno spo-
łeczny, jak i obywatelski – to idea bezpośrednio związana z procesem roz-
szerzania się Unii oraz koniecznością reformy systemu sprawowania władzy 
w skomplikowanym organizmie. Szczególny nacisk w tym rozumieniu poło-
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żono na zwiększanie zaangażowania obywateli w procesy decyzyjne (np. po-
przez wysłuchania publiczne, panele obywatelskie, konsultacje internetowe, 
które wpisano na stałe w różne procedury decyzyjne). Zakres dialogu oby-
watelskiego w UE zasadniczo zależny jest od działań Komisji Europejskiej 
i w zasadzie ogranicza się do możliwości wypowiadana się i konsultowania 
przez organizacje sektora obywatelskiego dokumentów związanych z prob-
lemami społeczno-ekonomicznymi i rynku pracy. Formalnie jedyną insty-
tucją dialogu obywatelskiego w UE jest Europejski Komitet Ekonomicz-
no-Społeczny (EKES). Z perspektyw czasu należy jednak stwierdzić, że ta 
najstarsza struktura dialogowa Unii, służąca początkowo budowaniu relacji 
pomiędzy pracodawcami, przedsiębiorcami i administracją, rozszerzyła za-
kres swojej działalności uwzględniając problematykę rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Obecnie EKES stanowi organ doradczy, którego zadaniem 
jest wyrażanie opinii na temat polityki gospodarczej i społecznej w ramach 
Wspólnot Europejskich oraz w sprawach mogących mieć wpływ na sytuację 
ekonomiczną i społeczną państw członkowskich. 

Analizując rozwiązania wspólnotowe można ostatecznie stwierdzić, że 
najbardziej przyszłościowym modelem dialogu w Polsce byłaby sytuacja, 
gdyby powstało jedno – łączące kompetencje Komisji Trójstronnej oraz 

Schemat 2: Pożądany zakres kompetencyjny Rady Działalności Pożytku Publicznego w świetle wyzwań 
współczesności (Źródło: Opracowanie własne)
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Rady Działalności Pożytku Publicznego – ciało: taki polski, uwzględniają-
cy rodzime uwarunkowania, odpowiednik europejskiego EKESu. Ponieważ 
jednak takie działanie wymaga promotora politycznego, upatrującego ko-
rzyści polityczne dla poparcia tego typu rozwiązania, szansa na jego wdro-
żenie jest obecnie niewielka. Alternatywnym rozwiązaniem jest postępowa-
nie proceduralne, polegające na modyfikacji istniejących dzisiaj rozwiązań 
dialogowych w Polsce. Ich ewolucja mogłaby nastąpić w perspektywie kilku 
najbliższych lat. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli zwiększyć efektyw-
ność i skuteczność samej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podnieść 
jej rangę i zasięg oddziaływania, nawiązać relacje z innymi ciałami dialogo-
wymi w Polsce, przy czym szczególna uwaga jest przypisana w tym modelu 
zarówno Komisji Trójstronnej, jak i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, 
ważnej dla podstawowej działalności podmiotów społeczeństwa obywatel-
skiego – otoczenia lokalnego. W ten sposób jedynie koncepcja governance 
ma szansę stać się nie tylko normatywnym zapisem, niezbędnym z punk-
tu formalnych procedur wymaganych jako standard przez Unię Europej-
ską, a odpowiedzią na rzeczywistość społeczno-ekonomiczną oraz potrzebę 
zwiększania zaangażowania obywateli w sferę publiczną, co stanowi – szyb-
ko rozwijające się kraje zachodniej demokracji są na to dowodem – istotny 
element przewagi konkurencyjnej (Schemat 3).

Schemat 3: Docelowy zakres kompetencyjny Rady Działalności Pożytku Publicznego w świetle rozwią-
zań europejskich (Źródło: Opracowanie własne)

2013–2020

2003–2013RADA DZIAŁALNOŚCI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej

Komisja Wspólna Rządu  
i Samorządu

Komisja Wspólna Rządu  
i Sektora Obywatelskiego

Rada Ekonomiczno-Społeczna

PREZES RADY MINISTRÓW

Komisja Trójstronna (polski EKES: 
pracodawcy, pracobiorcy, organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego



184

Teoretycy i praktycy zgodnie wskazują szereg korzyści, jakie wynikają 
z dialogu społecznego i obywatelskiego, zauważając, że służy on przechodze-
niu od government do governance w zarządzaniu publicznym (Swaniewicz, 
Mielczarek, Klimek 2004, 25). W szczególności dialog obywatelski postrze-
ga się jako formę partycypacji obywatelskiej i mechanizm „nowoczesnego za-
rządzania sferą publiczną, w której różnice interesów i oczekiwań nie mogą być 
rozwiązywane wyłącznie przez administracyjne decyzje ani mechanizmy czysto 
rynkowe – powinny być raczej negocjowane i uzgadniane” (Długosz, Wygnański 
2005, 21). Ten proces dokonuje się dzięki poszerzeniu kręgu podmiotów za-
angażowanych w wypracowanie i podjęcie decyzji i pozwala unikać lub ogra-
niczać potencjalne konflikty społeczne, „których źródłem mogłaby być narzucona 
arbitralnie regulacja prawna lub program polityczny nieuwzględniające sytuacji 
czy interesów adresatów” (Krajewska 2007, 128). Jednak istniejące rozwiązania 
instytucjonalne w Polsce na obecnym etapie wdrażania koncepcji governan-
ce jedynie symbolicznie wspierają rozwój partycypacyjnej kultury politycznej. 
Pamiętając o kluczowej roli, jaką w tym zakresie odgrywa administracja pub-
liczna, należy podkreślić, że bez jej otwarcia na nowe rozwiązania niemożliwe 
jest funkcjonowanie sprawnego państwa. To właśnie od administracji publicz-
nej właśnie zależą prawne, instytucjonalne i organizacyjne warunki rozwoju 
gospodarczego i społecznego kraju. Odpowiednia, partycypacyjna, nastawiona 
na współpracę z różnymi podmiotami kultura polityczna wymagana jest nie 
tylko od obywateli, elit politycznych i gospodarczych, ale przede wszystkim 
od jednostek pełniących władzę: urzędników szczebla centralnego, regio-
nalnego i lokalnego. Dlatego – w myśl paradygmatu dialogu rozumianego 
w  założeniach  governance – niezbędne jest inicjowanie partnerstw publicz-
no-prywatnych i publiczno-społecznych oraz budowanie oraz wzmacnianie 
klastrów i  konsorcjów międzysektorowych. Przestrzenią dla ich współpracy 
powinno być partnerstwo oparte na otwartości, zaufaniu i dialogu. Partner-
stwo w paradygmacie governance jest rozumiane jako mechanizm efektywnego 
i skutecznego dialogu społecznego, którego (cechami charakterystycznymi są: 
współpraca aktorów kierujących się różnymi logikami działania na podsta-
wie obustronnych zależności; przekraczanie relacji granicznych i kompetencji 
pomiędzy systemami; samozorganizowanie sieci powiązań; horyzontalne for-
my interakcji ponad modelami argumentowania i negocjowania, a nie formy 
władzy i przymusu; związane z samodzielnie wybranymi (wynegocjowanymi) 
systemami regulacji, które formalnie udrażniają interakcje, obniżają koszta 
transakcji oraz podnoszą pewność związaną ze spełnieniem oczekiwań; wysoki 
stopień racjonalności refleksyjnej (dużą rolę odgrywają tu procesy uczenia się).
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Aby tak zdefiniowane partnerstwo mogło zostać zinstytucjonalizowane 
w Polsce, niezbędne jest ciągłe doskonalenie rozwiązań instytucjonalnych 
i podnoszenie możliwości wykonawczych administracji na poziomie samo-
rządowym (m.in. decentralizacja, optymalizacja procedur, wprowadzanie 
nowoczesnych metod zarządzania). Punktem odniesienia dla debaty o mo-
delu dialogu powinno być poszerzenie dialogu społecznego o dialog włą-
czający obywateli i organizacje pozarządowe oraz inne organizacje chronią-
ce prawa jednostek i grup obywateli. Niezbędne jest również wzmocnienie 
istniejących instytucji dialogowych, wymyślonych i powołanych do życia 
w  celu zwiększenia i  pogłębienia uczestnictwa obywateli w procesie poli-
tycznego podejmowania decyzji. Rada Działalności Pożytku Publicznego, 
bez uwzględnienia postulowanych wyżej zmian, wzmacniać będzie fasadowy 
charakter, a bez wprowadzenia rekomendowanych powyżej działań demo-
kracja w Polsce będzie jeszcze słabsza i jej dalszy rozwój, zarówno społecz-
ny, jak i ekonomiczny, zostanie zahamowany (za: Wiktorska-Święcka 2012, 
73–50).
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Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej, Współprzewodniczący Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego II (po wyborach parlamen-
tarnych w 2009), III, IV kadencji

Czy RDPP Rada Działalności Pożytku Publicznego jest efektywnym 
narzędziem dialogu obywatelskiego?
Rada Działalności Pożytku Publicznego była jedną z pierwszych prób 
instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego w Polsce. Inspiracje doświad-
czeniami związanymi z klasycznie rozumianym dialogiem społecznym są 
bezsprzeczne, jednakże powinniśmy unikać prostych analogii. Rada Dzia-
łalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym mi-
nistra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, jednakże dialog w 
ramach Rady nie ogranicza się do kwestii związanych z misją, realizowa-
ną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ale obejmuje wszyst-
kie sfery pożytku publicznego. Rodzi to nieuchronnie wyzwanie, znacznie 
trudniejsze niż w przypadku Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospo-
darczych, związane z wyłonieniem reprezentacji tak zróżnicowanego śro-
dowiska, jakim jest III sektor. Dzięki kilkuletnim doświadczeniom mecha-
nizm wyłaniania jego przedstawicieli został zmodyfikowany – każdy z 
kandydatów musi legitymować się poparciem co najmniej 20 podmiotów, 
należących do sektora pozarządowego lub co najmniej 3 związków sto-
warzyszeń zrzeszających tego rodzaju podmioty. To przykład elastyczności 
tego rozwiązania, mimo jego ustawowego umocowania.
Uważam, że Rada Działalności Pożytku Publicznego jest efektywnym 
narzędziem dialogu obywatelskiego, nie tylko w sensie instrumentalnym 
– jako wyraz wpływu na kształtowanie określonych decyzji w zakresie po-
żytku publicznego czy politycznym – jako wyraz zdolności do artykulacji 
potrzeb oraz interesów środowiska pozarządowego i administracji pub-
licznej. 
Jest narzędziem „uczącym się”, doskonalącym, którego potencjał wynika 
nie tylko z prostej sumy kompetencji konkretnych jego członków, ale także 
z wypracowania mechanizmów, które utrwalają się w praktyce działania 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i innych resortów. Rola Rady 
w tym zakresie – chociażby jako ogniwa konsultacji społecznych – rośnie, 
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co także postrzegam jako dowód na trafność tego rozwiązania. Warto tak-
że wspomnieć o rekomendowaniu lub wskazywaniu przez RDPP przed-
stawicieli sektora pozarządowego do różnych gremiów, np. do Zespołu ds. 
Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej.
Poza tym nie ograniczałbym charakterystyki RDPP wyłącznie do katego-
rii efektywności. Nie należy zapominać o pełnionej przez nią roli forum 
wymiany doświadczeń pomiędzy sektorem pozarządowym a administracją 
publiczną, dialogu pomiędzy różnymi kulturami organizacyjnymi, szuka-
nia kompromisu pomiędzy nimi. Są to wartości, przejawiające się w peł-
nieniu przez Radę licznych funkcji – edukacyjnej, poznawczej, edukacyj-
nej, integracyjnej – które nie zawsze da się skwantyfikować.
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Krzysztof Balon, Wspólnota Robocza Związków So-
cjalnych WRZOS, członek RDPP I, II, III, IV kadencji, 
Współprzewodniczący IV kadencji Rady Działalności 
Pożytku Publicznego

Jakie wyzwania stoją przed Radą jako narzędziem dialogu obywatel-
skiego w Polsce?
W związku ze wzrostem znaczenia trzeciego sektora w społeczeństwie i go-
spodarce, rosnąć będzie również odpowiedzialność Rady. Oznacza to ko-
nieczność doskonalenia mechanizmu i funkcjonowania Rady oraz wzrostu 
aktywności jej członków, niezależnie od tego, czy wywodzą się z organiza-
cji pozarządowych, z samorządu terytorialnego czy z administracji rządo-
wej. W związku z postępującym procesem decentralizacji, w tym również 
w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych, istnieje również pilna 
konieczność doskonalenia prac wojewódzkich Rad Działalności Pożytku 
Publicznego (oraz powołania ich tam, gdzie jeszcze nie działają). Ważnym 
zadaniem RDPP jest intensyfikacja współpracy z Radami na poziomie wo-
jewódzkim. Rozumiem przez to między innymi cesję na rady wojewódzkie 
tych uprawnień RDPP, które dotyczą poziomu regionalnego. Proces ten zo-
stał już rozpoczęty: na samym początku IV kadencji RDPP przekazała de 
facto radom wojewódzkim rekomendowanie kandydatów do rad oddziałów 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Doskonalenia wymaga również współpraca z Trójstronną Komisją ds. 
Społeczno-Gospodarczych. Należałoby rozpocząć dyskusję nad stworzeniem 
ram organizacyjnych dialogu społeczno-obywatelskiego.

Koncentrując się na wyzwaniach związanych z rozwojem społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce nie można tracić z oczu rozwoju sytuacji w Euro-
pie. Mimo zjawisk kryzysowych wyraźnie widać postępy w integracji euro-
pejskiej: Europa państw czy regionów powoli ewaluuje w kierunku Europy 
społeczeństw obywatelskich. W związku z tym należałoby rozważyć nawią-
zanie kontaktów i wymiany doświadczeń z podobnymi lub porównywal-
nymi instytucjami w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
a także z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, który stanowi 
reprezentację zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Doświadcze-
niem funkcjonowania Rady powinniśmy dzielić się również ze społeczeń-
stwami obywatelskimi państw europejskich nie należących do Unii, w tym 
ze wschodnimi sąsiadami Polski.
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Jan Jakub Wygnański, Współprzewodniczący III kaden-
cji Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek I, III 
i IV kadencji

Znając słabe i mocne strony związane z funkcjonowaniem Rady, w jaki 
sposób powinna się ona zmieniać w Pana opinii, aby dialog obywatelski 
w Polsce stał się bardziej efektywny?
W ciągu najbliższych lat powinniśmy w moim przekonaniu zabiegać 
o  „domknięcie” systemu dialogu poprzez umożliwienie tworzenia struk-
tur reprezentatywnych dla przedstawicieli sektora pozarządowego. Sporo 
pracy w tym zakresie musi wykonać oczywiście sam sektor (zresztą trzeba 
pamiętać, że od czasu powołania ustawy pojawiły się istotne struktury re-
prezentacji samego sektora np. takie jak OFOP). Bez poważnego potrak-
towania sektora pozarządowego – na równi z samorządem terytorialnym 
(vide: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu) oraz sektorem prywat-
nym (Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, czy Rada Go-
spodarcza przy Premierze RP), dialog obywatelski realizowany poprzez 
Radę Działalności Pożytku Publicznego będzie nadal marginalizowany. 
W  moim przekonaniu trzeba wzmocnić pozycje Rady poprzez wzmoc-
nienie waloru jej reprezentatywności. Sam sektor powinien być zdolny do 
wyłaniania swoich przedstawicieli choć mam świadomość że stworzenie 
„ordynacji wyborczej” będzie trudne. Jest to jednak konieczne bo w moim 
przekonaniu system ich doboru przez Ministra – mimo, że nie jest całkiem 
arbitralny – ma poważne wady. Trzeba też zabiegać o tworzenie analo-
gicznych ciał w innych resortach. Sytuacja w której ustawowo zmuszamy 
samorządy do posiadania programów współpracy czy tworzenia lokalnych 
Rad Pożytku a poszczególne resorty w znakomitej większości nie robią nic 
w tej sprawie jest dość dwuznaczna i warto to zmienić. Gdyby dopracować 
się innej – czytaj posiadającej mocniejszy mandat Rady Pożytku Publicz-
nego – wtedy sensowne byłoby stworzenie meta-struktury umożliwiającej 
równoprawny dialog wszystkich 3 ciał (tzn. Komisji Trójstronnej, Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu oraz „nowej” RDPP). Takie ciało mogłoby 
przybrać np. formę rady społeczno – ekonomicznej.
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Prof. dr hab. Jerzy Hausner, profesor doktor habilitowa-
ny nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik 
Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, społecz-
ny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Adjunct 
Professor in Transition Economies w International Cen-

ter for Business and Politics, Copenhagen Business School. Członek 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pie-
niężnej. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu 
Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Nagroda Kisiela.

Czy oceniając sposób funkcjonowania Rady po 10 latach jej istnienia 
można stwierdzić, że jest efektywnym narzędziem dialogu obywatel-
skiego?
Nie mam bezpośredniego oglądu w sposób funkcjonowania samej Rady, 
jednak przyglądając się temu jak funkcjonuje dialog społeczny, który nazy-
wam dialogiem korporacyjnym, mogę stwierdzić, że dialog instytucjonalny 
w Polsce kuleje. Po 2005 roku nastąpił jego widoczny regres, przy czym 
zaznaczam, że lata 2003–2005 także nie były pod tym względem idealne.. 
Obecnie dialog, współpraca, partnerstwo nie należą do priorytetów rzą-
dzących.

Jak powinna zmieniać się Rada w przyszłości, żeby wzmacniać dialog 
obywatelski w Polsce, szczególnie w kontekście dysfunkcji samorząd-
ności terytorialnej?
Obecnie rozmawiam z wieloma osobami, kluczowymi w podejmowaniu de-
cyzji dotyczących rozwoju państwa, w tym także samorządowcami. Oma-
wiając dysfunkcje w samorządności terytorialnej, w tym aspekt niknącej 
aktywności obywatelskiej jako barierę w rozwoju, a także nowe sposoby 
zarządzania publicznego, gdzie dialog jest jedną z form usprawniających 
ten proces, pytają mnie często: No dobrze, ale jak to zrobić? Wskazują w 
rozmowie, że istniejące mechanizmy dialogu instytucjonalnego, np. Ko-
misja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego czy Trójstronna Ko-
misja ds. Społeczno-Gospodarczych nie działają. Wprawdzie odpowiednie 
gremia są umocowane w systemie polityczno-instytucjonalnym, ale ludzie, 
którzy wchodzą w ich skład, nie czują się odpowiedzialni za podejmowane 
działania i decyzje. Ponadto wymienione instytucje dialogu nie orientują 
się na długofalowy, strategiczny wymiar dyskutowanych zagadnień, lecz 
z perspektywy doraźnej „załatwiają sprawy”. Sami decydenci nie włączają 
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tych gremiów do podejmowania ważnych decyzji. Podstawę ich podejmo-
wania stanowią najczęściej intuicja i bieżąca gra interesów. Zatem jeśli 
dialog, w tym dialog obywatelski oraz sama Rada jako ciało dialogu oby-
watelskiego, mają być efektywne, należy reaktywować myślenie strategicz-
ne. Należy wykorzystać Radę, a także inne ciała dialogu instytucjonalnego, 
jako ośrodki myśli strategicznej, gdzie omawiane zagadnienia będą miały 
wpływ na podejmowane decyzje o charakterze proaktywnym, tzn. będą do-
tyczyć analizy możliwych wariantów rozwoju przyszłości.
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Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie jako fundament dla wdrożenia idei dia-
logu obywatelskiego

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPiW) 
stanowi fundament instytucjonalizacji sektora obywatelskiego w przestrzeni 
publicznej. Przez przedstawicieli sektora pozarządowego postrzegana jest 
jako konstytucyjny akt regulujący kluczowe aspekty funkcjonowania, spe-
cyfiki i podmiotów pożytku publicznego. Od momentu rozpoczęcia prac 
nad pierwszymi projektami ustawowych regulacji dotyczących tej sfery od 
połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, aż do momentu wejścia w życie 
oraz późniejszych zmian prawnych, zmieniały się niektóre aspekty związane 
zarówno z postrzeganiem poszczególnych zagadnień przez samych pomy-
słodawców (przedstawicieli administracji rządowej oraz współpracujących 
z nimi reprezentantów środowiska pozarządowego i naukowego), jak i po-
trzebami sektorów publicznego i pozarządowego oraz uwarunkowaniami 
zewnętrznymi. Niezależnie jednak od – bardziej lub mniej szczegółowych 
modyfikacji – UoDPPiW zagwarantowała ujednolicenie zróżnicowanego 
jak dotąd rozumienia specyfiki sektora pozarządowego w polskiej rzeczy-
wistości prawno-instytucjonalnej, a także wprowadziła regulacje związane 
z kluczowymi obszarami działalności pożytku publicznego. Tym samym wy-
znaczyła paradygmat, do którego odwołuje się polski model społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Prace nad tą ustawą trwały stosunkowo długo. Dyskusje na temat aktu 
prawa, które kompleksowo regulować miało najważniejsze kwestie dotyczące 
działalności organizacji pozarządowych, toczyły się od 1995 roku w formule 
otwartego seminarium zorganizowanego w ramach Instytutu Pracy i Spraw 

Zamiast podsumowania 
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Socjalnych, którym kierowała prof. Stanisława Golinowska. Pierwszym efek-
tem prowadzonych wówczas prac były założenia projektu ustawy o działal-
ności pożytku publicznego z lutego 1996 roku. W powołanym w roku 1997 
rządzie, prace związane z opracowaniem założeń projektu ustawy koordyno-
wał prof. Zbigniew Woźniak, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw 
kontaktów z organizacjami pozarządowymi. W tym czasie przyjęto formułę 
projektu ustawy o współpracy organów administracji publicznej z organiza-
cjami pozarządowymi. Następnie prace na pewien czas zawieszono, głównie 
z powodu oczekiwania na nową ustawę o finansach publicznych. Podjęte zo-
stały ponownie w ramach działalności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej w roku 2000. Warto podkreślić, że projekt, przygotowany przez rząd, od 
początku stanowił przedmiot licznych debat i konsultacji w środowisku orga-
nizacji pozarządowych (por. Izdebski 2003). Ze względu na przedłużający się 
proces prac nad UoDPPiW, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Poza-
rządowych zdecydowało się w pierwszej połowie 2001 roku na przygotowa-
nie własnego projektu i zorganizowanie kampanii na rzecz jego uchwalenia. 
Projekt ten został przedstawiony podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych. 
Po wyborach parlamentarnych we wrześniu 2001 roku, kiedy stanowisko Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej objął prof. Jerzy Hausner, powrócono do 
prac rządowych nad projektem ustawy: nowo powołany rząd przygotował 
i w 2002 roku uchwalił własny projekt. Należy podkreślić, że w założeniach 
był to projekt zbieżny z projektem wypracowanym i zaakceptowanym przez 
środowisko pozarządowe. Projekt został wniesiony do Sejmu w lutym 2002 
roku. Prace parlamentarne zakończyły się 24 kwietnia 2003 roku uchwaleniem 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Skiba 2004, 7). 
29 czerwca 2003 weszła w życie część przepisów ustawy, której zapisy doty-
czyły m.in. Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pracy wolontariuszy. 
Pozostałe przepisy (art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 11–34 oraz art. 35 ust. 2 pkt 
5) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 

W myśl art. 1. 1. UoDPPiW reguluje zasady:
•	 prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje po-

zarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów ad-
ministracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;

•	 uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożyt-
ku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego;

•	 sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku pub-
licznego;
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•	 tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego;
•	 dotyczące warunków wykonywania świadczeń przez wolontariuszy 

oraz korzystania z tych świadczeń.

Wśród najważniejszych szczegółowych obszarów regulacyjnych ustawy 
z 2003 roku znalazły się następujące aspekty dotyczące działalności po-
żytku publicznego:
•	 zdefiniowano, iż działalnością pożytku publicznego jest działalność 

społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych; róż-
ni się ona od działalności gospodarczej przede wszystkim tym, iż jej 
celem nie może być osiągnięcie zysku; może być prowadzona jako 
działalność nieodpłatna albo odpłatna;

•	 do zakresu definicji działalności pożytku publicznego włączono za-
równo podmiot, który ją wykonuje (organizacja pozarządowa), prze-
słankę społecznej użyteczności, ale również zakres przedmiotowy 
(określony poprzez odwołanie do sfery zadań publicznych, o której 
mowa w art. 4 ust. 1 UoDPPiW);

•	 za jedno z kluczowych pojęć ustawy uznano sferę zadań publicznych; 
katalog wymieniony w art. 4 ust 1 służy m.in. dookreśleniu pojęcia 
działalności pożytku publicznego (art. 3 ust. 1) oraz zakreśla obszar 
merytoryczny współpracy pomiędzy administracją publiczną a sekto-
rem pozarządowym (art. 5 ust. 1). 

•	 wprowadzono status organizacji pożytku publicznego, z którym zwią-
zano określone przywileje, m.in. zwolnienie z podatku dochodowego 
od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych (w zakresie pro-
wadzonej działalności pożytku publicznego), nabywanie na szczegól-
nych warunkach prawa użytkowania nieruchomości będącej własnoś-
cią Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

•	 zagwarantowano podatnikom prawo przekazania jednego procen-
ta należnego państwu podatku dochodowego od osób fizycznych na 
rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego;

•	 stworzono organizacjom pożytku publicznego możliwość nieodpłat-
nego informowania o swojej działalności w publicznej radiofonii i te-
lewizji;

•	 jednocześnie nałożono na organizacje pożytku publicznego nowe 
obowiązki, jak np. obowiązek ogłaszania corocznych sprawozdań fi-
nansowych;
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Wprowadzając do rozwiązań prawno-instytucjonalnych obszar wolonta-
riatu, UoDPPiW dokonała regulacji w następujących kwestiach: 
•	 zdefiniowano, iż wolontariat jest pracą bez wynagrodzenia, jednakże 

korzystający ze świadczeń wolontariusza jest zobowiązany do pokry-
wania kosztów podróży służbowych i diet (z tego obowiązku może 
go zwolnić sam wolontariusz, zwolnienie musi mieć formę pisemną);

•	 uznano, iż wolontariusze będą mogli wykonywać świadczenia zarów-
no na rzecz organizacji pozarządowych (w tym w organizacji pożytku 
publicznego), jak i w organach administracji publicznej czy w jednost-
kach im podległych, z wyjątkiem jednostek prowadzących działalność 
gospodarczą; 

•	 ustanowiono możliwość zgłoszenia wolontariusza do ubezpieczenia 
zdrowotnego oraz nałożono na pracodawcę obowiązek ubezpieczenia 
wolontariusza wykonującego świadczenie nie dłużej niż 30 dni od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków.

Fundamentalne znaczenie dla kształtowania kultury współpracy i wzmac-
niania demokracji partycypacyjnej w Polsce przypadły zapisom UoDPPiW 
w zakresie zasad współpracy organów administracji publicznej w sferze za-
dań publicznych z organizacjami pozarządowymi. W myśl ustawowych za-
pisów powinna ona polegać m.in. na:

•	 zlecaniu realizacji zadań publicznych i na powierzeniu wykonania za-
dania publicznego wraz z udzielaniem dotacji na jego realizację bądź 
na wsparciu wykonania zadania i udzieleniu dofinansowania;

•	 obligatoryjnym uchwalaniu rocznego programu współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi przez organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego;

•	 możliwości wystąpienia przez organizację pozarządową z własnej ini-
cjatywy z ofertą realizacji zadań publicznych.

Zapisy UoDPPiW dotyczące zasad współpracy organów administracji 
publicznej w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi od-
wołują się do paradygmatu demokracji partycypacyjnej. Dlatego w art. 5.2 
– poza wcześniej wymienionymi formami współpracy finansowej – wskazują 
na aspekty wzmacniające wzajemne relacje: 

•	 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
•	 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wy-

mienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzi-
nach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
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•	 konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery 
zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności po-
żytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jed-
nostki samorządu terytorialnego;

•	 tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatyw-
nym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych 
organów administracji publicznej.

Współpraca ta – w myśl ustawowych zapisów – powinna uwzględniać 
zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji i jawności.

UoDPPiW reguluje także tworzenie i funkcjonowanie rad działalności 
pożytku publicznego, przy czym należy podkreślić, że wymienione w art. 1 
problematyki składające się na zakres przedmiotowy ustawy zostały uregulo-
wane w różnym stopniu szczegółowości. Co więcej, jak się wydaje, tworzenie 
rad działalności pożytku publicznego (art. 1 ust 1 pkt 4) mieści się w pojęciu 
współpracy, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1. Zostało jednak wymienione 
przez ustawodawcę oddzielnie, zapewne w celu podkreślenia wagi partycy-
pacyjnych form współpracy (Żołędowska 2011, 6).

Od chwili wejścia w życie aż do 2010 r. ustawa nie była poddawana istot-
nym nowelizacjom. Dynamika zmian społecznych (rozwój trzeciego sektora, 
ale także technologii informatycznych) oraz spojrzenie na praktykę stoso-
wania poszczególnych instytucji ustawowych z perspektywy czasu – stały 
się impulsem do pierwszej obszernej nowelizacji. Ustawa z dnia 22 stycznia 
2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146) poprze-
dzona była szerokimi konsultacjami społecznymi wszystkich zainteresowa-
nych środowisk. W ich rezultacie zakresem nowelizacji objęto w zasadzie 
wszystkie instytucje regulowane przez UoDPPiW. Zmiany dotyczyły nie 
tyle ich istoty, co pragmatycznych aspektów ich stosowania (Żołędowska 
2011, 3). 

W znowelizowanej UoDPPiW (potocznie zwanej „dużą nowelizacją”):
•	 usprawniono mechanizmy zlecania zadań publicznych (pozakonkur-

sowe tryby wyłaniania ofert, rezygnacja z anachronicznego wymogu 
zamieszczania ofert w prasie);
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•	 wzmocniono mechanizmy dialogu obywatelskiego (obowiązkowe 
konsultacje społeczne aktów prawa miejscowego i programów współ-
pracy, uchwały o sposobie prowadzenia tych konsultacji, tworzenie 
rad działalności pożytku publicznego na wszystkich szczeblach sa-
morządu terytorialnego)

•	 w związku ze znaczącym rozwojem statusu OPP doprecyzowano 
kryteria jego przyznawania oraz położono nacisk na transparentność 
działania tych organizacji (powiązanie wypełniania obowiązku spra-
wozdawczego z uprawnieniem do otrzymywania 1% podatku). 

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie obowiązujące od 11 marca 2010 r. wprowadzone ustawą z dnia 22 
stycznia 2010 r. dotyczą m.in. nowych podmiotów, które mogą prowadzić 
działalność pożytku publicznego:
•	 dopuszczono prowadzenie działalności pożytku publicznego przez 

spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby 
sportowe w formie spółek;

•	 podmioty te mogą prowadzić działalność pożytku publicznego pod 
warunkiem, że nie działają w celu osiągnięcia zysku, obowiązkowo 
przeznaczają cały zysk na realizację celów statutowych oraz nie doko-
nują podziału zysku między swoich członków, udziałowców, akcjona-
riuszy i pracowników;

•	 oznacza to, że po spełnieniu warunków określonych w UDPPiW 
podmioty te zostały zrównane z organizacjami pozarządowymi mimo, 
że nimi nie są;

•	 również spółdzielnie socjalne mogą prowadzić działalność pożytku 
publicznego, nie mogą jednak nabywać statusu organizacji pożytku 
publicznego.

W nowelizacji rozszerzono także sferę zadań zaliczanych do sfery pożyt-
ku publicznego do 33, uwzględniając m.in.: 
•	 działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowa-

cyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań tech-
nicznych w praktyce gospodarczej;

•	 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upo-
wszechniania i ochrony praw dziecka; 

•	 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
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Istotnie wzmocniono instytucjonalizację dialogu obywatelskiego w Pol-
sce poprzez wprowadzenie możliwości tworzenia rad działalności pożytku 
publicznego na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego na 
wniosek organizacji pozarządowych, przy czym UoDPPiW wymaga, aby 
wniosek o utworzenie rady na poziomie wojewódzkim złożyło 50 organi-
zacji, a na poziomie powiatu i gminy ustawa nie określa wymaganej licz-
by wnioskujących organizacji. We wszystkich radach wprowadzono zasadę, 
która mówi, że przedstawiciele organizacji muszą stanowić co najmniej po-
łowę jej składu. Rady mają charakter opiniodawczo-doradczy. Ich kadencja 
trwa 2 lata. Na poszczególnych szczeblach JST Rady składać się powinny z: 

•	 przedstawicieli organizacji, wojewody, marszałka oraz sejmiku woje-
wódzkiego (Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego); 

•	 przedstawicieli organizacji, starosty oraz rady powiatu (Powiatowa 
Rada Działalności Pożytku Publicznego); 

•	 przedstawicieli organizacji, wójta/burmistrza/prezydenta oraz rady 
gminy/miasta (Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego). 

Nowelizacja dokonała zmian dotyczących organizacji pożytku publicz-
nego, przy czym wprowadzono szereg obostrzeń chcąc zachować status or-
ganizacji pożytku publicznego dla tych podmiotów, które wykazują szcze-
gólne standardy w działaniach publicznych. M.in.:

•	 ograniczono możliwość ubiegania się o status OPP przez nowe orga-
nizacje, które muszą wykazać, że prowadziły działalność pożytku pub-
licznego nieprzerwanie przez dwa lata przed datą złożenia wniosku;

•	 ponadto osoby zarządzające organizacją pożytku publicznego nie 
mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

•	 za niezłożenie sprawozdania w terminie wskazanym w UoDPPiW or-
ganizacja straci możliwość pozyskiwania 1% za dany rok podatkowy.

Istotnie zmieniono zasady dotyczące otwartych konkursów ofert: 
•	 ogłoszeń nie trzeba publikować w prasie (wystarczy tablica ogłoszeń, 

BIP oraz strona internetowa właściwego urzędu, ogłoszenia konkurso-
we mogą wskazywać krótszy termin składania ofert – 21 dni, obowiąz-
kowe jest powołanie komisji konkursowej, w której zasiadają przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych, przy ocenianiu wniosków komisja 
ma obowiązek uwzględniać wkład rzeczowy organizacji, nieodpłatną 
pracę wolontariuszy, społeczną pracę członków stowarzyszenia);
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•	 wprowadzono możliwość przekazania dotacji na realizację zadania 
publicznego bez ogłaszania konkursu ofert: na wniosek organizacji 
pozarządowej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
(prezydent, wójt, burmistrz) może przyznać dotację z pominięciem 
otwartego konkursu; pod stanem prawnym poprzedzającym wejście 
w życie UoDPPiW samorządy zlecały zadania celu publicznego na 
podstawie własnych procedur przyjmowanych w uchwałach pra-
wa miejscowego. W niektórych procedurach dopuszczano również 
możliwość udzielania tzw. małej dotacji drogą zwierania umowy bez 
przeprowadzania konkursu ofert. Do powyższych rozwiązań nawią-
zuje dodany art. 19a UoDPPiW. Przepis dopuszcza zlecenie zadania 
JST o charakterze lokalnym lub regionalnym bez przeprowadzania 
konkursu ofert w drodze zawarcia umowy z organizacją pozarządową 
lub podmiotem z art. 3 ust. 3 UoDPPiW – pod warunkiem że: kwota 
dotacji z jednej umowy nie przekroczy 10 000 zł, a okres realizacji za-
dania to 90 dni; łącznie udzielana mała dotacja, wraz z innymi małymi 
dotacjami, które w trakcie roku kalendarzowego otrzymał od organu 
wykonawczego JST jeden i ten sam beneficjent – nie przekroczy sumy 
20 000 zł; wysokość środków finansowych przyznanych przez organ 
wykonawczy JST w trybie małych dotacji nie może w roku budżeto-
wym przekroczyć 20% dotacji planowanych w tym roku na realiza-
cję zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
z art. 3 ust. 3;

•	 istotną kwestią związaną z nowelizacją UoDPPiW była unifikacja 
procedur zlecania zadań administracji na rzecz organizacji pozarzą-
dowych i podmiotów art. 3 ust. 3 UoDPPiW. Mimo że dotychczaso-
we przepisy obejmowały współpracę administracji i organizacji poza-
rządowych w szeroko określonych sferach zadań z art. 4 UoDPPiW, 
jednak ustawowej procedurze zlecania zadań i udzielania dotacji nie 
podlegały zadania przekazywane na podstawie: ustawy z 12.3.2004 
r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), 
ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). Poprzez uchwalenie 
przepisów art. 12 i 13 noweli przepisy przewidujące odrębne proce-
dury zlecania zadań z dwóch ww. ustaw zostały uchylone, na skutek 
czego zlecanie zadań administracji na rzecz organizacji pozarządo-
wych i podmiotów z art. 3 ust. 3 UoDPPiW zostało objęte w całości 
przepisami UoDPPiW.



201

Doprecyzowano zakres prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego oraz działalności gospodarczej: 
•	 organizacje nie będą musiały sporządzać kalkulacji bezpośrednich 

kosztów działalności; 
•	 wprowadzono zasadę, że przychód z działalności odpłatnej nie może 

przewyższać ogólnie kosztów tej działalności;
•	 dodatkowo podwyższono limit wynagrodzenia oraz zmieniono zasa-

dy jego naliczania. 

Do katalogu form współpracy pomiędzy administracją publiczną a orga-
nizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dodano: 
•	 konsultowanie aktów prawnych z radami działalności pożytku pub-

licznego;
•	 wykonanie inicjatywy lokalnej, umowy partnerstwa na podstawie 

ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju;
•	 możliwość współpracy poprzez tworzenie jednostek organizacyjnych 

wspierających działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań 
pożytku publicznego lub zlecenie prowadzenia takiej instytucji orga-
nizacji pozarządowej;

•	 na skutek nowelizacji art. 16 ust. 3 UoDPPiW ustawodawca w wyraź-
ny sposób zezwala na zawieranie umów o zlecenie zadania na okres 
wieloletni, nie dłużej niż na 5 lat. Zlecający zadanie wieloletnie organ 
zobowiązuje się przekazywać na nie roczne dotacje, z których każda 
powinna podlegać osobnemu rozliczeniu. Powinno to oznaczać, że 
beneficjent składa sprawozdania roczne, a zarazem w sprawozdaniu 
za ostatni rok obowiązywania umowy rozlicza się z pełnej realizacji 
celu dotacji. Podstawą zlecania zadania skutkującego obciążeniem do-
tacjami budżetów lat następnych powinna być zgoda wyrażona przez 
organ stanowiący JST w postaci odrębnej uchwały lub w drodze za-
planowania zadania jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej JST z art. 226 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 228 ust. 1 ustawy 
z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1549 ze 
zm. – dalej: FinansePublU);

•	 nowela usuwa również wątpliwości dotyczące możliwości pokrywania 
z dotacji z budżetu samorządu wydatków inwestycyjnych beneficjen-
ta. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 221 ust. 1 FinansePublU, 
poprzez udzielanie dotacji z budżetu JST jej beneficjent otrzymuje 
środki na cel publiczny związany z zadaniami danej JST, a także może 
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otrzymać środki na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją 
tych zadań. Zasadne jest twierdzić, że tak sformułowany przepis nie 
stanowi podstawy do zlecenia na rzecz NGO lub podmiotu z art. 3 
ust. 3 UoDPPiW realizacji całościowego zadania inwestycyjnego sa-
morządu (np. budowy oczyszczalni ścieków) bądź zadania ograniczo-
nego do zakupu środków trwałych na własność beneficjenta;

•	 możliwość udzielania przez administrację publiczną udzielania poży-
czek, gwarancji, poręczeń na mocy innych przepisów prawa (np. usta-
wy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym).

Wzmocniono aspekt dialogu obywatelskiego poprzez doprecyzowanie 
istotnych kwestii związanych z programami współpracy z organizacjami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

•	 wprowadzono obowiązek przyjmowania rocznego programu współ-
pracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami poza-
rządowymi wskazując na obowiązkowe elementy takiego programu 
(m.in. cele, zasady współpracy, formy oraz przewidywane środki);

•	 określono termin przyjmowania programów, tj. do 30 listopada roku 
poprzedzającego rok obowiązywania programu. 

•	 wprowadzono możliwość przyjmowania wieloletnich programów 
współpracy do 5 lat;

•	 wprowadzono obowiązek konsultowania programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi;

•	 organy wykonawcze (prezydent, wójt, burmistrz) zostały zobowiąza-
ne do przedstawiania sprawozdania z wykonania programu organowi 
stanowiącemu (radzie) do 30 kwietnia roku następnego;

•	 rozszerzono katalog instytucji publicznych współpracujących z orga-
nizacjami pozarządowymi o administrację rządową, której stworzono 
możliwość przyjęcia programu współpracy obowiązującego od roku 
do 5 lat.

Regulowana ustawą działalność pożytku publicznego prowadzona jest 
nie tylko w formach instytucjonalnych z art. 3 UoDPPiW, gdyż ustawa re-
guluje również współpracę z osobami fizycznymi działającymi w trybie wo-
lontariatu. Pomiędzy tymi dwoma formami współpracy nowela zamieszcza 
jeszcze jedną formę, którą nazywa mianem „inicjatywy lokalnej”. Według 
słowniczka pojęć z art. 2 pkt 4 UoDPPiW, pod pojęciem inicjatywy lokal-
nej ustawodawca rozumie formę współpracy JST z jej mieszkańcami, w celu 
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wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. 
Tak sprecyzowany przepis nie wyklucza możliwości posłużenia się inicjaty-
wą lokalną przez samorząd województwa na tyle, na ile współpraca doty-
czy społeczności lokalnej. Sfery w jakich można taką inicjatywę wykonać, 
to m.in.: 

•	 budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej 
stanowiącej własność JST;

•	 edukacja, oświata wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej 
i turystyki; ochrony przyrody. 

Organ stanowiący JST (czyli rada gminy, powiatu) jest zobowiązany 
uchwalić tryb i szczegółowe kryteria rozpatrywania wniosków o inicjatywę 
lokalną. Mieszkańcy mogą wnieść do inicjatywy lokalnej pracę społeczną, 
świadczenia pieniężne lub rzeczy. Samorząd zaś – może udzielić wsparcia, 
w tym udostępnić rzeczy niezbędne do wykonania inicjatywy.

Jak pokazała praktyka wdrażania znowelizowanej UoDPPiW, na bie-
żąco monitorowana m.in. przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, 
w  związku z wieloma nowymi obszarami regulacyjnymi, tuż po wejściu 
w życie pojawiło się na tyle dużo wątpliwości legislacyjno-interpretacyjnych, 
iż niezbędne okazało się przeprowadzenie procesu legislacyjnego skutkują-
cego ponowną zmianą UoDPPiW. 

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1244) miały zasadniczo charak-
ter legislacyjny i redakcyjny, natomiast zmiany merytoryczne miały na celu 
udoskonalenie niektórych rozwiązań instytucjonalnych wprowadzonych 
nowelizacją z 2010 r. Pomysłodawcom inicjatywy ustawodawczej chodziło 
o doprecyzowanie niektórych przepisów, a także rozwianie wątpliwości in-
terpretacyjnych, jakie przyniosła wcześniejsza nowelizacja. W ustawie z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw przeredagowano w niej m.in. 
przepisy dotyczące konkursów ofert, aby dookreślić, jakich czynności nie 
obejmuje obsługa konkursu oraz umożliwić powoływanie komisji konkur-
sowych bez osób wskazanych przez organizacje pozarządowe. Określono też 
termin, w jakim można zażądać od organu administracyjnego uzasadnienia 
odrzucenia lub wyboru określonej oferty w konkursie. Największy pakiet 
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wprowadzonych zmian dotyczył obowiązków sprawozdawczych organizacji 
pożytku publicznego. Obligatoryjne stało się przesyłanie przez organizacje 
pożytku publicznego sprawozdań merytorycznych i finansowych z prowa-
dzonej działalności za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na 
gruncie nowelizacji doprecyzowano również, jakie będą konsekwencje nie-
wywiązania się przez organizacje pożytku publicznego z obowiązków spra-
wozdawczych. Bezpośrednio w ustawie określono też zakres informacji, jakie 
organizacje będą zobowiązane zamieścić w sprawozdaniach merytorycznych 
i uproszczonych sprawozdaniach merytorycznych (por. Żołędowska 2011).

Ponieważ nie wszystkie rozwiązania proponowane w projekcie noweli-
zacji nowelizowanej UoDPPiW zostały uwzględnione w przyjętej ustawie 
(np. przepis regulujący kwestię podzlecania przez organizacje realizacji za-
dań publicznych podmiotom niebędącym stroną umowy o wykonanie za-
dania czy regulacja dotycząca zobowiązania marszałka do powołania Wo-
jewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w przypadku złożenia 
wniosku przez co najmniej 50 organizacji prowadzących działalność na te-
renie województwa), można się spodziewać, iż w najbliższym czasie ponow-
nie znajdzie się ona w agendach działań instytucji zabiegających o jakość 
dialogu obywatelskiego w Polsce. Rada Działalności Pożytku Publicznego 
w dniu 24.05.2012 rozpoczęła proces przyjmowanie uwag do projektu usta-
wy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przyjęcie i rozpoczęty proces wdrażania ustawy o działalności pożytku 
publicznego w 2003 roku stanowi kolejny krok w kierunku rozwoju spo-
łeczeństwa obywatelskiego w Polsce od czasu przemian ustrojowych. De-
finiując tożsamość sektora obywatelskiego poprzez określenie ram instytu-
cjonalnych podmiotów działających w jego ramach, sposobów ich działania, 
a  także zapewnienie ram prawnych dotowania ze środków publicznych 
działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, a także gwaran-
tując zabezpieczenie fundamentów pod rozwój kultury współpracy z sekto-
rem publicznym, przyczyniła się do wzmacniania demokratycznego systemu. 
Jednakże od dalszego rozwoju poszczególnych rozwiązań instytucjonalnych, 
które pozwolą na wzmacnianie kondycji sektora obywatelskiego jako part-
nera dla sektora publicznego w realizacji zadań na rzecz dobra wspólnego, 
zależeć będzie dalszy rozwój demokracji w Polsce: uwypuklona w obowią-
zującej wersji UoDPPiW rola ministra właściwego do spraw zabezpiecze-
nia społecznego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego, będącej jego 
organem opiniodawczo – doradczym zwraca uwagę na fakt, że podmioty te 
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odgrywają główną rolę w tworzeniu programów wspierania wkraczających 
w kompetencje innych resortów (programy rządowe). Zatem Radzie Dzia-
łalności Pożytku Publicznego, instytucji dialogu obywatelskiego, przypada 
szczególna rola bycia inspiratorem, współkreatorem oraz współmoderato-
rem polityk publicznych zorientowane na wzmacnianie partycypacji.

•	 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 
24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

•	 Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, 
poz. 874 z późn. zm.);

•	 Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia 2010 r. 
(Dz. U. Nr 28, poz. 146);

•	 Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1244);

•	 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zada-
nia publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 25);

•	 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji 
pożytku publicznego z dnia 23 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 434);

•	 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego z dnia 14 
września 2010 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1172);

•	 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie try-
bu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w pro-
gramach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 
przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności po-
żytku publicznego z dnia 29 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 638);

•	 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego z dnia 23 
grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 285, poz. 2852).

Akty prawne związane z ustawą o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (stan: 15.03.2013)

Źródło: Opracowanie własne



206

Uroczystość podpisania Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie przez Prezydenta RP
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Uroczystość podpisania Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie przez Prezydenta RP

Źródło: http://mediateka.ngo.pl/x/492412 (data dostępu: 18.03.2013)



208

24-05-2012
Ustawa o pożytku – konsultacje tylko do piątku!
Rada Działalności Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą 
o  zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi można 
zgłaszać do 25 maja.

29-09-2011
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Jak już informowaliśmy, 12 września 2011 roku prezydent podpisał no-
welizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(UDPP).

24-05-2011
RDPP. Dwa dni o sprawach sektora
Tym razem członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego 
(RDPP) obradowali przez dwa dni (18 i 19 maja 2011 r.) w Serocku pod 
Warszawą. Rozmawiali m.in. o przyszłości PO FIO, rozporządzeniach 
do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 
o priorytetowych działaniach…

14-04-2011
Trzynaste posiedzenie RDPP
Informacja o strategii „Przyjazne Państwo”, sprawy związane z nowe-
lizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
kwestia loterii dobroczynnych czy sprawy Europejskiego Funduszu 
Społecznego – to tylko niektóre z tematów, jakie omawiali 6 kwietnia 
w Warszawie członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

26-01-2011
Jedenaste posiedzenie RDPP
20 stycznia członkowie Rady dyskutowali m.in. o projekcie wzoru spra-
wozdania merytorycznego, nowelizacji ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, skróconej księgowości czy wykazie OPP, 
wokół którego w ostatnim czasie narosło sporo kontrowersji.

Ewolucja prac nad ustawą o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w wybranych relacjach portalu www.ngo.pl:
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13-09-2010
Dziewiąte posiedzenie RDPP 
Prezentacja zarysu strategii „Sprawne Państwo 2011–2020”, rozprzą-
dzenia do nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz zmiany w PO FIO na 2011 r. zdominowały po-
siedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się 8 
września w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

08-09-2010
RDPP: Po konsultacjach rozporządzeń do ustawy o pożytku
Rada Działalności Pożytku Publicznego dziękuje wszystkim organiza-
cjom, które wzięły udział w procesie konsultacji rozporządzeń wykonaw-
czych do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Wszystkie zebrane postulaty zmian zostały przekazane do Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej…

19-04-2010
Uwaga! RDPP zbiera opinie nt. rozporządzeń do ustawy o pożytku
Rada Działalności Pożytku Publicznego zbiera opinie organizacji po-
zarządowych na temat projektów rozporządzeń, dotyczących przepisów 
wykonawczych do znowelizowanej ustawy o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie. Opisują one wzory niezwykle ważnych doku-
mentów – formularza oferty…

13-10-2009
„Konstytucja” sektora w nowelizacji
Jakie zmiany czekają III sektor? Czy obywatelska współpraca z admi-
nistracją stanie się łatwiejsza? O tym rozmawiamy z Anną Sienicką 
(FISE) – przewodniczącą Zespołu Prawnego Rady Pożytku Publiczne-
go i Marcinem Dadelem (SPLOT) – członkiem tego Zespołu…

14-07-2008
W sejmie o ustawie, VAT i FIO
10 lipca 2008 odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu 
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Przedmiotem posie-
dzenia były między innymi informacja prezydium Zespołu na temat 
postępów prac nad rozwiązaniem kwestii zwolnienia z podatku VAT 
darowizn rzeczowych przekazywanych organizacjom charytatywnym…
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03-07-2008
Jaka ustawa? – stanowisko RDPP
W kwietniu 2008 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) 
przyjęła uchwałę w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie. Publikujemy pierwszą część 
zmian zaproponowanych przez RDPP.

27-09-2005
IV OFIP. Co trzeba zmienić w ustawie?
Współpraca z administracją publiczną, odpłatna, nieodpłatna i gospo-
darcza działalność organizacji pozarządowych, współpraca z mediami – 
to tylko niektóre z zagadnień, którymi zajmuje się Zespół ds. noweliza-
cji Ustawy o działalności pożytku publicznego przy Radzie Działalności 
Pożytku. Uczestnicy IV OFIP…

27-09-2005
IV OFIP. Co trzeba zmienić w ustawie?
Współpraca z administracją publiczną, odpłatna, nieodpłatna i gospo-
darcza działalność organizacji pozarządowych, współpraca z mediami – 
to tylko niektóre z zagadnień, którymi zajmuje się Zespół ds. noweliza-
cji Ustawy o działalności pożytku publicznego przy Radzie Działalności 
Pożytku. Uczestnicy IV OFIP-u mieli okazję wziąć udział w otwartym 
posiedzeniu tego zespołu, a także zgłosić swoje problemy i propozycje 
nowych zapisów w ustawie.

13-06-2005
Z prac zespołu do spraw nowelizacji ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, działającego przy RDPP
30 maja 2005 odbyło się drugie już spotkanie zespołu roboczego ds. 
nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
działającego przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego…
16 maja 2005 w siedzibie Ministerstwa Polityki Społecznej odbyło się 
pierwsze spotkanie zespołu roboczego do spraw nowelizacji ustawy 
o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działającego przy 
Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Przewodniczącym Zespołu 
jest Krzysztof Balon…

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/podobne/783930.html (data dostępu: 15.03.2013)
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Powoływana do życia w 2003 roku Rada Działalności Pożytku Pub-
licznego była istotnym podmiotem na scenie publicznej, świadectwem 
poprawianych standardów młodego demokratycznego państwa, ważną 
instytucją w ewolucji demokracji reprezentatywnej ku demokracji party-
cypacyjnej, jedną z priorytetowych w prowadzonych ówcześnie politykach 
publicznych. Dzisiaj, 10 lat po jej ustanowieniu, warto spojrzeć wstecz na 
przypisane jej dzisiaj funkcje, jak również oczekiwania związane z jej funk-
cjonowaniem jako ciałem dialogu obywatelskiego. Część pierwotnie sfor-
mułowanych celów stawianych RDPP w zakresie wzmacniania demokracji 
partycypacyjnej, zawartych w poniższym wykładzie, który został  wygło-
szony podczas uroczystości inauguracji Rady Działalności Pożytku Pub-
licznego, zostało osiągniętych. Jednak wiele z nich musi być nadal dysku-
towanych i uzgadnianych pomiędzy podmiotami administracji rządowej, 
samorządowej i pozarządowej oraz coraz częściej prywatnej. To wyzwanie, 
któremu powinna stawiać czoła Rada w kolejnych latach działań na drodze 
ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce…
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Fragmenty wykładu na temat roli Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego w kształtowaniu polskiego dialogu obywatelskiego i demokracji 
uczestniczącej wygłoszonego podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady 
Działalności Pożytku Publicznego zamieszczone na portalu www.ngo.pl 
w 4 grudnia 2003 roku: 

(...) Dialog obywatelski jest w systemie demokracji parlamentarnej jednym 
z ważnych instrumentów kształtowania ładu socjalnego i promowania de-
mokracji partycypacyjnej, podobnie jak dialog społeczny jest w strukturze 
gospodarki rynkowej „zarówno podstawą konfrontacji interesów różnych 
grup społecznych, jak również negocjowania rozwiązań na zasadzie kon-
sensusu społecznego”. Dialog obywatelski stwarza szansę organizacjom 
obywatelskim w Polsce ulokowanym dotąd najczęściej na parapublicznych 
peryferiach infrastruktury państwa odgrywać istotniejszą rolę w sferze pod-
stawowych pięciu funkcji, jakie przypisuje się zorganizowanemu społeczeń-
stwu obywatelskiemu, tj. funkcję usług, funkcję innowacyjną, rolę w zakresie 
rzecznictwa obywatelskiego (citizen advocacy) i funkcję rzecznictwa poli-
tycznego (policy advocacy), a także funkcję ekspresyjną oraz rolę w sferze 
demokratycznej socjalizacji i rolę wspólnototwórczą. 

(...) Dialog obywatelski i jego znaczenie w procesie podejmowania decyzji 
społeczno-gospodarczych nabiera w UE coraz większego znaczenia. Dialog 
obywatelski i demokracja uczestnicząca stają się nieodzownym uzupełnie-
niem demokracji parlamentarnej i dialogu społecznego. Także w Polsce dia-
log obywatelski ma dziś rolę nie do przecenienia. Podobnie jak w państwach 
rozwiniętej demokracji doświadczany obecnie przez społeczeństwo polskie 

dr hab. Ewa Leś, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 
pracuje na Wydziale Dziennikarstwa Nauk Politycznych 
i w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Specjalizuje się w polityce wobec trzeciego sektora, 
polityce rodzinnej oraz polityce pomocy i integracji spo-

łecznej. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia transfor-
macji polityki społecznej w Polsce, w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej oraz Europie Zachodniej, a także teoria nowego zarzą-
dzania publicznego, welfare mix i mix governance. 
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kryzys tradycyjnych form politycznej partycypacji, jak udział w wyborach, 
przynależność partyjna i związkowa sprawiają, że zasada demokracji uczest-
niczącej staje się niezbędnym kołem ratunkowym demokracji. 

Można wskazać na kilka konieczności, które uzasadniają potrzebę roz-
woju dialogu obywatelskiego w Polsce jako komplementarnego do dialogu 
społecznego:

1. Konieczność redefinicji wartości i celów społeczno-ekonomicznych 
realizowanych przez minione 14 lat w Polsce w celu rzeczywistego 
uwzględnienia aspiracji społecznych i potrzeb społeczeństwa polskie-
go i wypracowanie nowego modelu społeczno-ekonomicznego, który 
lepiej odpowiadałby na aspiracje i zagrożenia społeczeństwa polskiego.

2. Promowanie nowego modelu strategii socjalnej opartego na wielo-
podmiotowej strukturze instytucji społecznych oraz partnerstwie 
państwa i organizacji obywatelskich w dostarczaniu usług społecz-
nych. Podobnie jak ma to miejsce w krajach Unii Europejskiej.

3. Konieczność wyartykułowania niezbywalnych praw socjalnych oby-
wateli, negocjowanie warunków ich zaspokojenia oraz monitorowanie 
ich realizacji

4. Konieczność współudziału w tworzeniu polskiej polityki społecznej 
i współkształtowanie Europejskiego modelu społecznego.

W realizacji tych zadań RDPP ma do spełnienia ważne zadania. 

Art. 35 ustawy ustanawiając RDPP stanowi, że jest to organ opiniodaw-
czo-doradczy oraz pomocniczy” ministra właściwego do spraw zabezpiecze-
nia społecznego i przypisuje mu 7 funkcji, w tym m.in. wyrażanie opinii „ 
o sprawach dotyczących ustawy”, o „rządowych projektach aktów prawnych” 
dotyczących sfery unormowanej ustawą, a także „tworzenie mechanizmów 
informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego 
oraz stwierdzonych przypadków naruszania tych standardów”. 

Do najpilniejszych zadań Rady na rzecz realizacji dialogu obywatelskiego 
powinno należeć:

1. Rada Działalności Pożytku Publicznego powinna zgodnie ze 
swoim mandatem obejmującym w przewadze sferę usług socjalnych 
zająć stanowisko w sprawach modelu ustroju społecznego III RP 
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i konsekwentnie zabiegać o jego realizację. W tym zwłaszcza o promo-
wanie, wprowadzenie do odpowiednich aktów prawnych i monitoro-
wanie realizacji społecznych celów rozwoju. Nie można bowiem dziś 
mówić wyłącznie o racjonalizacji wydatków publicznych i oszczęd-
nościach socjalnych, o cięciu biedy. Nowoczesne państwo europejskie, 
a do takiego przecież aspirujemy, ma także niezbywalne obowiązki 
w zakresie ochrony socjalnej swoich obywateli. Ma to szczególne zna-
czenie dziś w Polsce, kiedy funkcje państwa w sferze społecznej wo-
bec grup najsłabszych obywateli są niejednokrotnie nie realizowane 
w ogóle, bądź realizowane szczątkowo. Tymczasem w sytuacji nadal 
masowego polskiego bezrobocia model państwa pracy, za którym op-
tują ostatnio niektórzy eksperci problematyki społecznej jest przed-
wczesny. Należy stworzyć koncepcję podstawowych praw socjalnych 
bez względu na pozycję na rynku pracy. Temu powinno służyć usilne 
promowanie przez Radę podstawowych praw społecznych i ekono-
micznych, zasady zwartości (cohesion) ekonomicznej, społecznej i te-
rytorialnej, solidaryzmu społecznego i standardów ochrony socjalnej, 
a nie jedynie ekonomicznych celów rozwoju.

2. Opiniowanie projektowanych aktów prawnych dotyczących regulacji 
sfery socjalnej, w tym zwłaszcza projektu ustawy o pomocy społecznej 
wraz z wprowadzeniem propozycji zapisów poszczególnych artykułów, 
w tym zwłaszcza korekty art. 2 ust.1. projektu i powrót do zapisu 
z obowiązującej ustawy o pomocy społecznej Art. 1.1. w brzmieniu 
:”Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa” ( a nie, 
jak w obecnym projekcie Art. 2.1. „Pomoc społeczna jest instytucją 
polityki społecznej”), wprowadzenie instytucji readaptacji społeczno-
ekonomicznej, w tym zatrudnienia socjalnego jako integralnego 
elementu aktywnej polityki pomocy społecznej. I bardziej generalnie 
odniesienie do całego projektu ustawy o pomocy społecznej, którego 
uchwalenie wraz z ustawą o świadczeniach rodziny oraz ustawą 
o zatrudnieniu socjalnym i projektem ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy ma kapitalne znaczenie dla kształtowania 
poziomu życia najuboższych grup społecznych w Polsce. Rada winna 
wnikliwie zapoznać się na najbliższych posiedzeniach z w/w aktami 
prawnymi oraz zadbać o wprowadzenie odpowiednich uzupełnień 
i poprawek. Należy to uczynić po to, aby uniknąć niepewności co do 
ostatecznych sformułowań w tekście projektów.
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3. Monitorowanie wdrażania ustawy o pożytku publicznym 
i  o  wolontariacie, w tym zwłaszcza przebiegu realizacji czterech 
podstawowych form współpracy między organami administracji 
publicznej i NGOs (art. 5):
•	 zlecania NGOs zadań publicznych,
•	 wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działal-

ności i współdziałanie w celu ich zharmonizowania,
•	 konsultowania z NGOs aktów normatywnych odpowiednio do 

zakresu ich działania,
•	 tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicja-

tywnym. 

4. Monitorowanie zlecania zadań organizacjom obywatelskim w celu 
zapobieżenia negatywnemu wpływowi programów publicznych na 
powstawanie zjawiska tzw. izomorfizmu instytucjonalnego w wyniku 
narzucania modeli organizacyjnych i standardów działania, np. 
w  zakresie sprawozdawczości i ocen działalności, jakie obowiązują 
w instytucjach szerszego zasięgu, np., instytucjach rządowych 
i samorządowych.

5. Organizowanie spotkań, kampanii i konferencji nt. roli socjalnych 
organizacji obywatelskich w Polsce i ich współpracy z instytucjami 
publicznymi.

6. Działania wzmacniające socjalne organizacje obywatelskie.

7. Prowadzenie systematycznych konsultacji ze zorganizowanym 
społeczeństwem obywatelskim, w tym z organizacjami obywatelskimi, 
które wyraziły gotowość uczestnictwa w pracach RDPP.

Zawarte w art. 5 ust.1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 
zasady dialogu obywatelskiego ze zorganizowanym społeczeństwem obywa-
telskim (formy współpracy) winny zostać uzupełnione o metody monitoro-
wania i kontroli realizacji dialogu obywatelskiego w postaci powołania grup 
roboczych, które dokonywałyby okresowej , np. półrocznej analizy realizacji 
poszczególnych zasad współpracy i wypracowywały propozycje skutecznych 
rozwiązań. 
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(...) Równocześnie dialog obywatelski nie może być wykorzystywany do 
amortyzowania nierozwiązanych problemów społecznych w strukturach or-
ganizacji pozarządowych, ani też nie może być traktowany jako społeczno-
-polityczna strefa buforowa. Nie może służyć jako alternatywny mechanizm 
społecznej koordynacji i nie zwalnia rządu od odpowiedzialności politycznej 
za całość ładu społecznego. 

Niewątpliwie zinstytucjonalizowana struktura dialogu obywatelskiego 
w  formie Rady Działalności Pożytku Publicznego stwarza większą gwa-
rancję efektywności formułowania zarówno celów rozwoju społecznego jak 
i jego monitorowania. Rozpoczynająca dziś pracę Rada Działalności Pożyt-
ku Publicznego otwiera zatem nowy i ważny etap w demokratyzacji życia 
publicznego w III RP. Niech jej prace zaowocują konkretnymi rozwiązania-
mi sprzyjającymi osiągnięciu wyższego poziomu ładu społecznego i popra-
wie poziomu życia polskich obywateli. 

* Skróty i wytłuszczenia pochodzą od redakcji ngo.pl.

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/44335.html (dostęp z dnia: 15.03.2013), 
zdjęcie: http://mediateka.ngo.pl/x/492391 (dostęp z dnia: 18.03.2013)



217

Benz A., Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen: Eine Einführung, Wies-
baden 2004.

Bosiacki A., Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I., Nowe zarządzanie publiczne 
i public governance w Polsce i w Europie, Warszawa 2011.

Długosz D., Wygnański J.J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji 
społecznej, Warszawa 2005.

Grosse T., Dialog społeczny i obywatelski w Unii Europejskiej [w:] Dialog społeczny. 
Najnowsze dyskusje i koncepcje, R. Towalski (red.), Warszawa 2007.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/podobne/783930.html

Izdebski H., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz. 
Warszawa 2003.

Krajewska A., Konsultacje społeczne w praktyce. Studium dwóch przypadków, [w:] 
M. Rymsza (red.), Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, 
Warszawa 2007.

Leś Ewa (red.), Analiza porównawcza modeli współpracy administracji publicznej z or-
ganizacjami not for profit w wybranych państwach Unii Europejskiej , http://www.
civitas.edu.pl/pub/nasza_uczelnia/projekty_badawcze/Model_wspolpracy/Eksper-
tyza%20analiza%20porownawcza.PDF (dostęp: 15.03.2013).

Makowski G., Instytucja wysłuchania publicznego w Polsce jako mechanizm partycy-
pacji obywateli w procesie stanowienia prawa, [w:] Organizacje pozarządowe. Dialog 
społeczny. Polityka państwa, M. Rymsza (red.), Warszawa 2006.

Mayntz R., Common Goods and Governance, [w:] Common Goods. Reinventing Euro-
pean and International Governance, A. Heriter (red.), Lanham 2002.

Misztal W., Lokalny dialog obywatelski, Warszawa 2008.

OECD, Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services, OECD 
Publishing, Paris 2009.

Literatura



218

OECD, Perspectives on Global Development 2012. Social Cohesion in a Shifting 
World, OECD Publishing, Paris 2011, Chapter 7: Social Cohesion and Policies for 
Enhancing Civic Participation.

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Boni M. (red.), Kancelaria Prezesa Rady Mini-
strów, Warszawa 2009.

Rosenau J., Governance and Democracy in a Globalizing Word, [w:] The Global Trans-
formation Reader. An Introduction to the Globalization Debate, D. Held, A. McGrew 
(red.), Cambridge 2000.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 
r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Nr 147, poz. 1431).

Rymsza M., Frączak P., Skrzypiec R., Wejman Z., Standardy współpracy administra-
cji pozarządowej z sektorem pozarządowym. Ekspertyza przygotowana na zlecenie 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006.

Skiba R. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla or-
ganizacji pozarządowych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2004.

Sprawozdanie z działania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
za okres od dnia jej wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2004 roku, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, Warszawa 2005.

Sprawozdanie z funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie za 2005 rok. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa 2007.

Sprawozdanie z funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie za 2006 rok. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa 2008.

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie za 2007 rok. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa 2009.

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie za 2008 rok. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010.

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie za 2009 rok. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011.

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie za lata 2010 i 2011, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012, 
materiał złożony jako druk sejmowy nr 969 z dn. 30 listopada 2012.

Stokowska A., Rada Działalności Pożytku Publicznego jako ciało konsultacyjne, [w:] 
M. Rymsza (red.), Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, 
Warszawa 2007.



219

Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, (SRK), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa 2006.

Swianiewicz P., Mielczarek A., Klimska U., Nierówne koalicje – liderzy miejscy w po-
szukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Warszawa 2004.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873, ze zm.).

Waszak Ł., Masłowski P. (red.), Model współpracy administracji publicznej i orga-
nizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy, 
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Warszawa 2012, http://www.
isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Spoleczenstwa%20Obywatelskiego/
poradniksplot.pdf (data dostępu: 15.03.2013).

Wiktorska-Święcka A., Wdrażanie instrumentów dialogu do praktyki instytucjonalnej 
w kontekście koncepcji governance z perspektywy Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go. [w:] Wiszniowski R. (red.), Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Gene-
ralia i detale. Związek Pracodawców Polska Miedź. Towarzystwo Edukacji Obywa-
telskiej we Wrocławiu, Lubin 2012, s.73–90. 

www.pozytek.gov.pl (zakładka: RDPP, dostęp: 9 marca 2013).

Zasady dialogu społecznego. Dokument programowy rządu przyjęty przez Radę Mi-
nistrów w dniu 22 października 2002. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Warszawa 2002.

Zybała A., Siła partnerstwa, Warszawa 2007.

Żołędowska M., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Praktycz-
ny Komentarz. Warszawa 2011.



220

Rada Działalności Pożytku Publicznego, jedyne formalne ciało instytucjona-
lizujące zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem 
publicznym a sektorem obywatelskim na szczeblu krajowym w Polsce, ob-
chodzi 10-lecie istnienia. Rada miała stanowić dopełnienie polskiego syste-
mu politycznego jako instytucja wzmacniająca konstytucyjną zasadę dialogu. 
Fakt jej powołania stanowi przełom w zakresie kształtowania standardów 
demokratycznych w Polsce: oto poza sferą publiczną i prywatną pojawiła 
się próba uznania sektora obywatelskiego jako partnera w budowanym part-
nerstwie publiczno-społecznym. Warto zatem podsumować doświadczenia 
wynikające z dekady doświadczeń w budowaniu dialogu obywatelskiego po-
przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. W ten sposób refleksja, na 
temat tego, co udało się wypracować w ramach wąsko postrzeganej insty-
tucji, umiejscowiona zostanie w szerszej przestrzeni związanej z aktualnym 
stanem kształtowania polityk publicznych w Polsce. Książka adresowana jest 
do decydentów, ekspertów zajmujących się politykami publicznymi, polity-
ków, byłych, obecnych i przyszłych członków Rady, jak również członków 
innych ciał dialogowych w Polsce, w tym nowo powstających regionalnych 
i lokalnych rad działalności pożytku publicznego. Ma stanowić zachętę do 
zastanowienia się, co już udało się osiągnąć w procesie budowania dialogu 
obywatelskiego w Polsce oraz wzmacniania demokratycznej kultury poli-
tycznej, jak również inspirować do poszukiwań pomysłów i rozwiązań, w jaki 
sposób można ją kształtować w przyszłości.

Streszczenie
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National Council of Public Benefit, the only body in Poland which formally 
institutionalize the principle of civil dialogue and cooperation between the 
public and civil sector at the national level, celebrates its 10th anniversary. 
The Council had to complement the Polish political system as an institution 
strengthening the constitutional principle of dialogue. The fact is that its 
appointment is a milestone in the development of democratic standards in 
Poland: beside the public and private sphere there the Council should be 
considered as an attempt to recognize the civil sector as a partner in a civ-
il-private partnership. That’s why it is worth to summarize lessons learned 
from decades of experience in building civic dialogue through the National 
Council of Public Benefit. In this way, the reflection on what was able to 
work out in the narrowly perceived institution, can be located in a wider 
area associated with the current state of public policy making in Poland. 
The book is aimed at decision-makers, experts on public policies, politicians, 
past, present and future members of the Council, as well as members of 
other bodies of dialogue in Poland, including newly emerging Regional and 
Local Councils of Public Benefit. The book is also an incentive to reflect on 
what has already been achieved in the process of building a civil dialogue 
in Poland and the strengthening of democratic political culture, as well an 
inspiration to search for ideas and solutions on how you can shape the Polish 
democratic culture in the future.
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