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Rada Działalności PoŜytku Publicznego 

 

Rada Działalności PoŜytku Publicznego została powołana na mocy ustawy o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie, w odpowiedzi na potrzebę instytucjonalizacji i 

promowania idei dialogu obywatelskiego. Stanowi organ opiniodawczo-doradczy i 

pomocniczy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sytuując się obok 

Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu Terytorialnego, Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, jako waŜna instytucja 

dialogu obywatelskiego w demokratycznym państwie prawnym. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego powołuje w skład Rady pięciu 

przedstawicieli  organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie 

nadzorowanych, pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz dziesięciu 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji i trybu działania Rady określa 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. 

w sprawie Rady Działalności PoŜytku Publicznego1. 

Zadania RDPP 

Art. 35 ust. 2 ustawy ustanawia katalog zadań RDPP, do których w szczególności zaliczyć 

naleŜy: 

• wyraŜanie opinii w sprawach dotyczących stosowania Ustawy; 

• wyraŜanie opinii o rządowych projektach aktów prawnych dotyczących 

działalności poŜytku publicznego oraz wolontariatu; 

• udzielanie pomocy i wyraŜanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami poŜytku publicznego; 

• zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich 

skutkach; 

• uczestniczenie w postępowaniu kontrolnym; 

• wyraŜanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz 

rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; 

                                                 
1 Dz.U. 2003, nr 147, poz. 1431 
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• tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3, mechanizmów informowania o standardach 

prowadzenia działalności poŜytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach 

naruszenia tych standardów. 

Prerogatywy RDPP zostały wskazane takŜe w innych aktach normatywnych, takich jak 

ustawa z 27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych2, na mocy której Rada wskazuje kandydatów na członków Rady 

Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rad Oddziałów Wojewódzkich NFZ. 

Rekomendowanie przez Radę przedstawicieli III sektora do ciał przedstawicielskich, rad i 

komitetów świadczy niezbicie o uznaniu autorytetu RDPP jako profesjonalnej instytucji 

dialogu obywatelskiego. 

Funkcje RDPP  

Rada pełni istotne z punktu widzenia rozwoju dialogu obywatelskiego funkcje: 

• polityczną – rozumianą jako wyraz zdolności do artykułowania potrzeb i interesów 

autonomicznych środowisk, realizowaną w praktyce m.in. w formie publicznej 

debaty nad legislacyjnym usprawnieniem funkcjonowania sektora pozarządowego 

oraz jego współpracy z sektorem finansów publicznych, m.in. w postaci 

projektowania i konsultowania nowelizacji ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie, 

• reprezentacji - rozumianą jako forma uczestnictwa przedstawicieli środowiska 

organizacji pozarządowych w istotnych dla jego rozwoju i funkcjonowania 

procesach decyzyjnych, m.in. poprzez rekomendowanie członków Rad 

Wojewódzkich Oddziałów NFZ, 

• edukacyjną - jako forum wymiany poglądów i informacji w ramach dialogu i 

negocjacji, 

• integracyjną - jako forma współpracy sektora finansów publicznych i sektora 

pozarządowego, komplementarna w stosunku do zinstytucjonalizowanych form 

dialogu społecznego, 

• poznawczą - jako płaszczyzna tworzenia dorobku naukowo-badawczego z zakresu 

poŜytku publicznego i społeczeństwa obywatelskiego, 

• informacyjną - jako forum wymiany informacji i prezentowania ich opinii 

publicznej, m.in. na stronie www.pozytek.gov.pl, 

                                                 
2 Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135 
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• kontrolną - jako ogniwo systemu kontroli i nadzoru nad organizacjami poŜytku 

publicznego, 

• instrumentalną - jako przejaw wpływu na kształt dialogu obywatelskiego i poŜytku 

publicznego. 

Kadencja Rady trwa 3 lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwała 2 lata. Rada 

pierwszej kadencji prowadziła prace od 27 listopada 2003 r. do końca 2005 r. Druga 

kadencja (2006-2009) rozpoczęła się z chwilą powołania nowego składu przez Krzysztofa 

Michałkiewicza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej w lutym 2006 r. 

Skład Rady Działalności PoŜytku Publicznego II kadencji w roku 2007: 

Strona pozarządowa: 

1. Tomasz Bilicki – Centrum SłuŜby Rodzinie 

2. Marcin Dadel - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

3. Teresa Hernik - Związek Harcerstwa Polskiego, Współprzewodnicząca RDPP 

4. Marzena Mendza-Drozd - Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw 

Pozarządowych 

5. Witold Monkiewicz  - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

6. Tomasz Sadowski - Fundacja „Barka” 

7. Tomasz Schimanek - Forum Darczyńców w Polsce 

8. Ks. Sławomir Sikora - Polska Rada Ekumeniczna 

9. Ks. Stanisław Słowik - Caritas Diecezji Kieleckiej 

10. Maciej śywno - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 

Strona samorządowa: 

1. Tomasz Bystroński - członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP 

2. Robert Choma – przedstawiciel Związku Miast Polskich, Prezydent Miasta 

Przemyśla 

3. GraŜyna Frister, Krzysztof Kwiatkowski – przedstawiciele Związku 

Województw RP 

4. Andrzej Ko ścielny – Unia Miasteczek Polskich, Burmistrz Podkowy Leśnej 

5. Ludwik W ęgrzyn – Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich 

Strona rządowa: 

1. Bogdan Socha, Kazimierz Kuberski – reprezentujący w kolejności Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej, Współprzewodniczący RDPP 

2.  Jerzy Kwieciński – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

3. Jacek Dominik – Ministerstwo Finansów 
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4. Sylwia Sysko-Romańczuk, Krzysztof Stanowski – reprezentujący w kolejności 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

5. Paweł Soloch - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Część ze stanowisk wypracowana została na forum trzech następujących stałych zespołów 

problemowych RDPP: 

• Zespół ds. prawnych i monitoringu – zadania, do których powołany został zespół 

to wyraŜanie opinii na temat rządowych aktów prawnych, stanowiących o 

działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, praca nad tworzeniem 

koncepcji przepisów podatkowych przyczyniających się do rozwoju środowiska 

pozarządowego, wyraŜanie opinii w  przypadku sporów organów administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi w oparciu o przepisy prawne. 

Członkami zespołu w roku 2007 byli: Marcin Dadel - Przewodniczący, Tomasz 

Bilicki , Maciej śywno, Ks. Stanisław Słowik, GraŜyna Frister, Paweł Soloch 

(MSWiA), Anna Rodek (MSWiA). Przedmiotem prac zespołu w roku 2007 był 

głównie projekt nowelizacji ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 

wolontariacie. 

• Zespół ds. programów i funduszy – zadaniem zespołu jest wspieranie wdraŜania 

funduszy publicznych, w tym unijnych, umacnianie pozycji organizacji poŜytku 

publicznego oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy w systemie. W 

pracach zespołu uczestniczyli:  Marzena Mendza-Drozd – Przewodnicząca, 

Marcin Dadel, Witold Monkiewicz, Tomasz Schimanek, Ks. Sławomir Sikora, 

Ks. Stanisław Słowik. 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 

rekomendowania przez RDPP przedstawicieli organizacji pozarządowych na 

członków komitetów monitorujących regionalne programy operacyjne oraz 

Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 

2007-2013 

• Zespół ds. dialogu i współpracy – został powołany w celu monitorowania zasad i 

form współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, 

wypracowania i promowania standardów współpracy, działania na rzecz dialogu 

obywatelskiego, współpracy międzyresortowej i międzynarodowej w zakresie 
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poŜytku publicznego. Członkami zespołu byli: Teresa Hernik, Marzena Mendza-

Drozd, Tomasz Bystroński, Tomasz Schimanek - Przewodniczący, Maciej 

śywno. W roku 2007 zespół pracował m. in. nad koncepcją współpracy z 

Trójstronną Komisją ds. społeczno-Gospodarczych oraz Wojewódzkimi Komisjami 

Dialogu Społecznego. 

W roku 2007 odbyły się 4 posiedzenia plenarne Rady: 6 marca, 9-10 maja, 20 czerwca, 12 

września. 

Główne obszary prac Rady w 2007 roku: 

• Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - członkowie Rady  uczestniczyli w 

monitorowaniu przebiegu wdraŜania Rządowego Programu FIO 2007, pracując 

jednocześnie nad nową koncepcją FIO, jako Programu Operacyjnego na lata 2008 – 2013 

oraz brali udział w tworzeniu i konsultowaniu dokumentów programowych FIO 2008. 

Rada udzieliła takŜe poparcia wnioskowi Minister Pracy i Polityki Społecznej do Prezesa 

Rady Ministrów z prośbą o uruchomienie co najmniej 20 mln zł z rezerwy budŜetowej na 

realizację Programu FIO w 2007 r., 

• Projekt nowelizacji ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie - 

członkowie Rady włączyli się aktywnie w proces przygotowania projektu nowelizacji 

ustawy. Jednocześnie Rada monitorowała funkcjonowanie przedmiotowej ustawy, 

• Rekomendacje odnośnie zmiany zapisu celów Priorytetu V Dobre rządzenie 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

• Opiniowanie aktów prawnych -  do Rady Działalności PoŜytku Publicznego 

wpłynęło ponad 70 projektów aktów prawnych i dokumentów, w tym projekty ustaw, 

rozporządzeń, zarządzeń i wytycznych, z prośbą o zaopiniowanie,  

• 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 Harcerstwa 

Polskiego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej, Fundacja Przedsiębiorczości i Nauki. 

• Rekomendacje do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 2007-2013 – w czerwcu 2007 r. zadecydowano o wyborze następujących 

organizacji jako reprezentantów III sektora w KM PO KL 2007-2013: Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Wspólnota 
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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 pracach Komitetu uzyskały organizacje: Fundacja Rozwoju Demokracji 

Lokalnej oraz Związek Banków Polskich. 

• Rekomendacje do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc 

Techniczna 2007 - 2013 -  rekomendację Rady uzyskały organizacje: Fundacja Rozwoju 

Demokracji 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 Zielona Sieć – sektor ochrony środowiska, Polskie Towarzystwo 

Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej – sektor infrastruktury energetycznej, Caritas 

Polska – sektor bezpieczeństwa zdrowotnego i systemu ochrony zdrowia, Stowarzyszenie 

Polski Kongres Drogowy – sektor transportu, Związek Harcerstwa Polskiego – sektor 

kultury i dziedzictwa kulturowego. 

• Wybór przedstawicieli do Komitetów Monitoruj ących Regionalne Programy 

Operacyjne – Rada rekomendowała przedstawicieli organizacji pozarządowych, mających 

uczestniczyć w Komitetach Monitorujących Programy Operacyjne na poziomie 

województw, 

• Zaopiniowanie list przedstawicieli III sektora wybranych do Podkomitetów 

Monitoruj ących 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. 

• Rekomendacje dla członków wojewódzkich rad oddziałów NFZ –  Rada 

dokonała wyboru członków wojewódzkich rad oddziałów NFZ województwa warmińsko-

mazurskiego i dolnośląskiego w związku z rezygnacją dotychczasowych jej członków 

rekomendowanych przez Radę Działalności PoŜytku Publicznego na mocy art. 106 ust. 2 
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ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135). 

• Monitorowanie danych z kontroli działalności organizacji poŜytku publicznego 

dokonywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

• Kontakty z partnerami społecznymi  –  zasygnalizowano konieczność oraz 

podjęto próby nawiązania ściślejszej współpracy z partnerami społecznymi w ramach 

Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, 

• Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego –  Rada 

zajmowała się równieŜ tematem nowelizacji Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego. Nacisk połoŜono na konieczność uzupełnienia diagnozy, wskaźników i 

prognoz Strategii.  

• Monitorowanie prac związanych z konkursami ogłaszanymi w ramach 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

Współprzewodnicząca RDPP Teresa Hernik oraz inni członkowie reprezentowali Radę 

podczas konferencji, seminariów, spotkań, dotyczących szeroko rozumianej problematyki 

trzeciego sektora, organizowanych przez administrację publiczną, środowiska naukowo - 

badawcze oraz organizacje pozarządowe. 

 

 

 


