
KANCELARIA SENATU

GABINET MARSZAŁKA SENATU

Biuletyn Parlamentarnego Zespołu

ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

5. posiedzenie zespołu

MARZEC 2009



2

Spis treści

I. Informacja o przebiegu 4. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 18.11.2008 r. ...........................................................3
(Marzena Krysiak)

II. Informacja o przebiegu posiedzenia Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi w dniu 20.11.2008 r. ......................................................................................9
(Marzena Krysiak)

III. Informacja o przebiegu wysłuchania publicznego w sprawie projektu ustawy
spółdzielniach socjalnych w dniu 2.12.2008 r.……………………………………………….15
(Marzena Krysiak)

IV. Informacja o przebiegu posiedzenia Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi w dniu 22.01.2009 r. ……………..…………………………………………19
(Marzena Krysiak)

Opracowanie:

Zespół Dialogu Obywatelskiego

tel. 022 694-95-33, 0 22 694-94-43

e-mail: ngo@nw.senat.gov.pl



3

INFORMACJA O PRZEBIEGU 4. POSIEDZENIA

PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 W DNIU 18.11.2008 R.



4



5

W dniu 18 listopada 2008 r. odbyło się 4. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu

ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Porządek obrad obejmował trzy punkty

tematyczne:

1) Informację o aktualnej działalności polskich organizacji pozarządowych poza

granicami kraju, w tym:

- priorytety, wyzwania i bariery w działaniach organizacji pozarządowych

przedstawiła Justyna Janiszewska z Fundacji Edukacja dla Demokracji,

- wyniki badania dotyczącego działalności organizacji pozarządowych w

krajach wschodnich przechodzących transformację ustrojową zaprezentował

Jacek Michałowski z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,

- rekomendacje dla przyszłych rozwiązań legislacyjnych w omawianym

zakresie przedstawił Wojciech Tworkowski z Fundacji im. Stefana Batorego.

2) Informację dotyczącą wyników raportu nt. „Wybrane problemy osób powyżej

50-tego roku życia w Polsce” przedstawioną przez Tomasza Schimanka z Forum

Darczyńców.

3) Informację o efektach prac Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z

Organizacjami Pozarządowymi w kwestii zwolnień darowizn żywnościowych (VAT,

CIT, PIT).

W ramach punktu omawianego jako pierwszy Justyna Janiszewska przedstawiła

strukturę polskiej pomocy poza granicami kraju. Działania pomocowe realizowane są za

pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a finansowane ze środków wydzielanych

corocznie w budżecie państwa w ramach rezerwy celowej. Realizacja zadań odbywa się na

podstawie rocznego programu polskiej pomocy zagranicznej określającego wielkość środków

i sektory wsparcia w poszczególnych krajach priorytetowych. W pierwszych miesiącach roku

minister spraw zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania „Pomoc zagraniczna”,

którego podstawą jest „Program polskiej pomocy zagranicznej” na dany rok. W ramach tego

programu zgłaszać i realizować programy pomocowe mogą organizacje pozarządowe i

wyższe uczelnie, a także organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.

Projekty mogą być również realizowane za pośrednictwem polskich placówek

dyplomatycznych we współpracy z partnerami w krajach do których działania są skierowane

(tzw. Fundusz Małych Grantów).
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Jacek Michałowski z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przedstawił wnioski

wynikające z badania dotyczącego działalności polskich organizacji pozarządowych na

Wschodzie przeprowadzonego w okresie kwiecień - wrzesień 2008 roku. Z raportu wynika,

że badani są raczej krytycznie nastawieni do polskiej polityki wschodniej wskazując na jej

nieskoordynowanie i brak wyraźnego sprecyzowania polskiej racji stanu.

Raport zawiera następujące rekomendacje:

- konieczność przygotowania przez rząd długofalowej strategii pomocy krajom

wschodnim w ramach polskiej polityki wschodniej,

- priorytety konkursów grantowych ogłaszanych przez MSZ skierowanych do

organizacji pozarządowych powinny być spójne z tą strategią,

- wprowadzenie możliwości realizacji przez organizacje pozarządowe projektów

długofalowych,

- zadbanie o to by instytucje publiczne przyznając dofinansowanie wspomagały

organizacje w realizacji projektów pod względem technicznym.

Z kolei Wojciech Tworkowski z Fundacji im. Stefana Batorego przedstawiając

postulaty wynikające z doświadczeń organizacji pozarządowych działających poza granicami

kraju wyróżnił następujące kwestie:

- pilną potrzebę uchwalenia ustawy o pomocy zagranicznej,

- umożliwienie przedsięwzięć wieloletnich,

- zwiększenie wolumenu polskiej pomocy, w tym środków w dyspozycji MSZ,

- koncentracja środków na krajach priorytetowych i oparcie współpracy na

średnioterminowych strategiach,

- niezależna ewaluacja polskiej pomocy (np. w postaci polskiej agencji i odciążenia

MSZ).

W dyskusji związanej z tym punktem posiedzenia uczestnicy pozytywnie odnieśli się

co do przedstawionych przez prelegentów rekomendacji i poparli potrzebę poprawy

skuteczności mechanizmów udzielania pomocy zagranicznej. Obecny na posiedzeniu zespołu

Marek Ziółkowski dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ zgodził się

prelegentami w kwestii potrzeby uproszczenia procedur finansowania projektów

pomocowych i zagwarantowania  długofalowości działań.

W ramach punktu drugiego Tomasz Schimanek z Forum Darczyńców przedstawił

wyniki raportu nt. „Wybrane problemy osób powyżej 50-tego roku życia w Polsce”.
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Z raportu wynika, że pogłębia się wykluczenie społeczne Polaków powyżej 50-tego

roku życia. Do przyczyn tego stanu należy zaliczyć: bardzo niski poziom zaufania, niskie

poczucie własnej wartości, niskie kwalifikacje zawodowe, nieufność pracodawców i ich mała

wiedza, brak oferty ze strony instytucji rynku pracy oraz mechanizmy zachęcające do

wczesnej dezaktywacji zawodowej.

Zdaniem autorów raportu należy pilnie podjąć następujące działania w celu

zapobieżenia pogłębianiu się tego zjawiska demograficznego. Przede wszystkim trzeba:

rozpowszechniać kwestię kształcenia ustawicznego i uniwersytetów trzeciego wieku,

zaproponować stosowne zmiany ustawowe, podjąć pracę nad ustawą o ubezpieczeniu od

ryzyka niesamodzielności.

Wicemarszałek K. Bochenek oraz senator M. Augustyn zaproponowali

zorganizowanie wspólnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi i Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych. Celem

spotkania byłaby dyskusja nad rolą organizacji pozarządowych i organizacji seniorskich w

wypracowaniu zmian dotyczących sytuacji seniorów w Polsce.

W punkcie trzecim senator Mieczysław Augustyn przedstawił rozwiązania prawne

dotyczące zniesienia opodatkowania darowizn żywnościowych. Słynna już kwestia podatku

VAT od żywności darowanej na cele charytatywne w świetle przegłosowanych na ostatnim

posiedzeniu Sejmu rozwiązań, została uregulowana w sposób korzystny dla darczyńców. W

toku prac Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przy

współpracy z Ministerstwem Finansów i partnerami społecznymi m.in. Federacją Polskich

Banków Żywności, do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

niektórych innych ustaw, wprowadzono zwolnienie z opodatkowania darowizn

żywnościowych przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego [druk sejmowy

661]. Ponadto wprowadzone zostały symetryczne zmiany do ustawy o PIT i CIT [druk

sejmowy 340] pozwalające na odliczenie darowizny (jeśli jest ona opodatkowana VAT)

zgodnie z przepisami od towarów i usług w części przekraczającej kwotę podatku

naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT (art. 1 pkt 19

ust. 6). Poprawki zgłoszone do tych ustaw na etapie prac senackich, dopuszczają również,

jako alternatywę, zaliczenie darowizny do kosztów uzyskania przychodów (art. 1 pkt 19

ust. 6f), szacując jej wartość zgodnie z ustawą.
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INFORMACJA O PRZEBIEGU POSIEDZENIA

PODKOMISJI STAŁEJ DS. WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W DNIU 20.11.2008 R.
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Podkomisja ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na spotkaniu w dniu

20 listopada 2008 r. zapoznała się z informacją dotyczącą stanu realizacji programu

dofinansowania wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z budżetu państwa

w roku 2008. Uczestnicy podkomisji wysłuchali informacji przygotowanych przez ministrów

pracy i polityki społecznej, edukacji narodowej, sportu i turystyki, obrony narodowej oraz

prezesa KRUS.

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że

do dnia 18 listopada 2008 r. minister dofinansował wypoczynek zimowy i letni dzieci

i młodzieży w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na łączną kwotę

2.164.718,59 zł. Projekty zostały złożone przez podmioty pochodzące z 30 miast

znajdujących się na terenie 12 województw. Województwa dolnośląskie, wielkopolskie

i świętokrzyskie otrzymały największe dofinansowanie w ramach tego działania. Uchwałą

Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. powołano program operacyjny Fundusz Inicjatyw

Obywatelskich na lata 2009-2013. W ramach funduszu przewidziano środki na kontynuację

dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania

dotacji od 2009 roku są opracowywane przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa

Pracy i Polityki Społecznej oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło w 2008 r. na działania związane

z wypoczynkiem dzieci i młodzieży kwotę 7.758.000 zł. W trybie ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie ministerstwo ogłosiło otwarte konkursy ofert.

Dofinansowaniem objęto wypoczynek letni dzieci z terenów wiejskich pochodzących z rodzin

o niskich dochodach (w tym dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw

gospodarki rolnej) oraz pobyt dzieci i młodzieży na obozach językowych. Oferta obozów

językowych, organizowanych we współpracy z UNESCO, została skierowana do uczniów

wybitnie uzdolnionych językowo zamieszkujących w małych miastach i wsiach.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w roku bieżącym dofinansowało wypoczynek dzieci

i młodzieży w ramach środków budżetu państwa oraz w ramach funduszy celowych tj.

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ze środków budżetowych realizowano program

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w różnych środowiskach. Środki na

dofinansowanie tego zadania przyznawane są w wyniku otwartego konkursu ofert

ogłaszanego corocznie na stronie internetowej ministerstwa. W ramach ww. zadania

zorganizowano obozy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pochodzących ze

środowisk wiejskich i z rodzin o niskim statusie materialnym. Zadanie zrealizowano w sumie

na kwotę 938.490 zł, a wzięło w nim udział 3.177 uczestników. Drugie zadanie realizowane
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przez ministerstwo w ramach środków przyznanych z budżetu państwa dotyczy wspierania

imprez krajoznawczo-turystycznych o szczególnym znaczeniu dla upowszechniania turystyki

i edukacji turystycznej. Dofinansowaniem objęto 9 imprez turystycznych (rajdy, złoty) na

kwotę 151.500 zł.

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sport

Wszystkich Dzieci” sfinansowano akcję „Sportowe wakacje” oraz program rozwoju sportu

osób niepełnosprawnych. Program „Sport Wszystkich Dzieci” skierowany jest do organizacji

spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest działalność w zakresie

rozwijania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Organizowane w ramach

programu „Sportowe wakacje” dotyczą przede wszystkim członków uczniowskich klubów

sportowych. Z kolei program rozwoju sportu osób niepełnosprawnych zapewnia osobom

niepełnosprawnym udział w obozach sportowych i sportowo-rekreacyjnych (w tym obozach

integracyjnych). Organizatorami takich obozów są stowarzyszenia kultury fizycznej:

o zasięgu działania ogólnokrajowym oraz regionalnym. Stowarzyszenia organizują obozy

sportowe o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci

zdrowych. Kwota w wysokości 4.440.000 zł pozwoliła na zorganizowanie 126 obozów dla

ponad 4 tysięcy osób.

Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany w resorcie obrony narodowej to przede

wszystkim obozy, kolonie i zimowiska odbywające się przede wszystkim w wojskowych

ośrodkach wypoczynkowych oraz w ośrodkach poza resortem. Dodatkowo resort obrony

narodowej realizuje programy osłonowe skierowane do gorzej sytuowanych rodzin żołnierzy

zawodowych w formie: dofinansowania oraz pełnego pokrycia kosztów wypoczynku

zorganizowanego dzieci żołnierzy zawodowych. Ministerstwo Obrony Narodowej dla gorzej

sytuowanych rodzin żołnierzy zawodowych przygotowało program „Tanie wczasy”. Ta forma

wypoczynku prowadzona jest w formie wypoczynku rodzinnego w całorocznych resortowych

ośrodkach wypoczynkowych poza sezonem wypoczynkowym. Łącznie z programów

osłonowych prowadzonych na rzecz rodzin żołnierzy zawodowych w 2008 roku skorzystało

11.719 osób. Ogółem wydatkowano na finansowanie powyższych programów ok. 10.690 zł.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje turnusy rehabilitacyjne dla

dzieci rolników w okresie wakacji letnich. Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać

dzieci w wieku szkolnym tj. 7-15 lat (nieukończone 16 lat), których przynajmniej jedno z

rodziców lub opiekunów prawnych posiada uprawnienia do świadczeń KRUS. W 2008 roku

Kasa skierowała na rehabilitację 1.807 dzieci. Dzieci z wadami postawy i chorobami

narządów układu ruchu przebywały w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu
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Zdroju, Iwoniczu Zdroju i Jedlcu oraz w Sanatorium Uzdrowiskowym „Evita” w Muszynie.

Dzieci z chorobami układu oddechowego rehabilitowano w sanatoriach uzdrowiskowych w

Polańczyku, Piwnicznej Zdroju, Szczawnicy oraz w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w

Dąbkach. Koszt zorganizowania turnusów rehabilitacyjnych w 2008 roku dla 1.807 dzieci

wyniósł 3.686.004,29 zł, w tym ze środków Funduszu Prewencji i Rehabilitacji wydatkowano

3.336.542,29 zł. Średni koszt skierowania jednego dziecka wyniósł 2.047,78 zł.
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INFORMACJA O PRZEBIEGU WYSŁUCHANIA PUBLICZNEGO

W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY

O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH

W DNIU 2.12.2008 R.
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Wysłuchanie publiczne komisyjnego projektu ustawy o zmianie stawy o

spółdzielniach socjalnych odbyło się na połączonym posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki

Społecznej i Rodziny oraz Sejmowej Komisji Gospodarki w dniu 2 grudnia 2008 r.

Licznie zebrani przedstawiciele spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych,

urzędnicy i przedstawiciele uczelni wyższych dokonali oceny obecnie funkcjonujących

przepisów prawnych dotyczących spółdzielni socjalnych i jednogłośnie poparli potrzebę

nowelizacji ustawy.

Uczestnicy wysłuchania publicznego zgłosili wiele cennych uwag, które zostaną

uwzględnione w dalszych pracach nad ustawą.

Do najistotniejszych kwestii poruszanych na posiedzeniu należą:

– zagrożenia związane z likwidacją gospodarstw pomocniczych, w wyniku

planowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych, w konsekwencji groziłoby to

likwidacją gminnych centrów informacji społecznej (CIS),

– zwiększenie ilości środków pomocowych dla spółdzielni socjalnych w pierwszym

roku ich działalności,

– objęcie opieką nie tylko osób wykluczonych społecznie ale i ich rodzin,

– prace społeczno-użyteczne, które obecnie należą do obowiązków gmin mogłyby

wykonywać spółdzielnie socjalne,

– dyskusyjne wskaźniki udziału w spółdzielni socjalnej osób wykluczonych

społecznie w stosunku do innych osób,

– ujednolicenie form zabezpieczenia społecznego osób wykluczonych społecznie.

Przedstawiciel wnioskodawców poseł Tadeusz Tomaszewski podsumowując

zgłoszone na posiedzeniu wnioski zwrócił uwagę uczestników na to, że spółdzielnie socjalne

są doskonałym instrumentem polityki rynku pracy. Jednak obawia się on o przyszłość

spółdzielni socjalnych w związku ze zmniejszonymi środkami budżetowymi z Funduszu

Pracy na wsparcie bezrobocia (w 2009 r. – 390 mln zł) co spowoduje zmniejszenie środków

finansowych na funkcjonowanie spółdzielni.

Zdaniem T. Tomaszewskiego dopracowania wymagają kwestie dotyczące pomocy

publicznej (m.in. jej wielkości). Popiera on potrzebę znalezienia takiego instrumentu, który

zapobiegłby likwidacji centrów integracji społecznej funkcjonujących jako gospodarstwa

pomocnicze. Zauważa też potrzebę pochylenia się nad kwestią, zaczerpniętego z wzoru

włoskiego, stosunku udziału w spółdzielni socjalnej osób wykluczonych społecznie do innych

osób. Problem ten wciąż budzi wątpliwości i zdania w tej sprawie są bardzo podzielone.

Przedstawiciel wnioskodawców zwraca uwagę na istotne rozwiązanie zawarte w projekcie
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dotyczące możliwości zakładania spółdzielni socjalnych przez organizacje pozarządowe oraz

gminy.

Połączone komisje wysłuchały dyskusji i zgłoszonych uwag, zebrały wnioski

zgłoszone na piśmie w celu ich wykorzystania w toku dalszych prac parlamentarnych.

Magdalena Kochan wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

poinformowała uczestników posiedzenia o tym, że prace nad nowelizacją będą kontynuowane

w nadzwyczajnej podkomisji ds. rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o

spółdzielniach socjalnych. W grudniu powołana została podkomisja nadzwyczajna do

rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz

o zmianie niektórych innych ustaw, a jej przewodniczącym został poseł Tadeusz

Tomaszewski.

W dniu 18 lutego 2009 r. podkomisja po rozpatrzeniu – na posiedzeniach w dniach

3 i 17 grudnia 2008 r., 7 i 21 stycznia 2008 r. zakończyła prace legislacyjne

i podjęła decyzję o przedstawieniu projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz

o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1136) połączonym komisjom polityki

społecznej i rodziny oraz gospodarki.
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INFORMACJA O PRZEBIEGU POSIEDZENIA

PODKOMISJI STAŁEJ DS. WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W DNIU 22.01.2009 R.
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W pierwszym punkcie porządku Jarosław Duda sekretarz stanu w

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawił uczestnikom posiedzenia informację

dotyczącą procedur realizacji Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw

Obywatelskich w 2009 roku.

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO)

stanowi kontynuację Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego w latach 2005-2007

w formie programu rządowego, a w 2008 r. w postaci rezerwy celowej budżetu państwa.

PO FIO jest skorelowany ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz ze Strategią

Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 (SWRSO). Zadaniem

programu jest finansowanie projektów przedstawianych przez organizacje pozarządowe,

podmioty kościelne, związki wyznaniowe oraz spółdzielnie socjalne prowadzące działalność

pożytku publicznego.

PO FIO jest skierowany przede wszystkim do małych organizacji lokalnych nie

posiadających odpowiedniego zaplecza do realizacji zadań publicznych i nie mających

możliwości ubiegania się o granty z funduszy strukturalnych. Program będzie finansowany

wyłącznie ze środków krajowych. Wieloletniość programu umożliwi projektodawcom

rozłożenie finansowania swoich przedsięwzięć na 2 lata. W latach 2009-2013 w ramach

PO FIO ma być przekazane nie mniej niż 300 mln zł na wsparcie inicjatyw obywatelskich

zgłoszonych przez sektor organizacji pozarządowych. Wysokość środków budżetowych w

2009 roku wyniesie 62. 570 tys. zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Radą Działalności Pożytku

Publicznego przygotowuje dokument „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach

Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 roku”.

Do najważniejszych zasad realizacji PO FIO należy zaliczyć:

– procedura wniosku oparta na wersji elektronicznej (wersja papierowa wymagana

dopiero na etapie podpisywania umowy),

– ustalenie minimalnej i maksymalnej wysokości kwoty dotacji na poziomie od 10 tys.

zł do 300 tys. zł,

– możliwość realizacji projektów jednorocznych (w 2009 r.) lub dwuletnich

(2009-2010 r.),

– udział środków własnych uzależniony będzie od poziomu dotacji (rozwiązanie

sprzyjające małym organizacjom według zamieszczonego poniżej schematu)
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wartość dotacji % wartości projektu środki własne

10 tys. zł do 40 tys. zł 10 % środki własne niefinansowe

lub finansowe

ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł 10 % środki własne finansowe

ponad 150 tys. zł do 300 tys. zł 20% środki własne finansowe

– uproszczenie procedury aplikowania o środki (m.in. mniejsza liczba załączników do

wniosku, ocena wniosku w wersji elektronicznej),

– zwiększenie z 5% do 10% limitu dotyczącego kosztów wyposażenia związanych

z realizacją zadania,

– większa rola oceny merytorycznej dokonywanej przez zewnętrznych ekspertów,

mniejsza oceny formalnej,

– wprowadzenie instytucji Komitetu Monitorującego na lata 2009-2013 w celu

zapewniania odpowiedniej jakości wdrażania PO FIO.

W konsekwencji PO FIO ma przyczynić się do: zwiększonej aktywności świadomości

obywateli, rozwoju potencjału sektora organizacji pozarządowych, rozwoju polskiego modelu

ekonomii społecznej oraz zwiększenia zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na

rzecz usług społecznych.

W drugim punkcie porządku przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz

Tomaszewski przedstawił plan pracy podkomisji na pierwsze półrocze 2009 r.

Przedmiotem obrad podkomisji będą m.in:

– Informacje ministrów o zadaniach publicznych, które będą realizowane w 2009 r. we

współpracy z organizacjami pozarządowymi z udziałem środków z budżetu państwa

i funduszy celowych.

–  Stan spółdzielczości socjalnej w Polsce. Wnioski i rekomendacje.

– Prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie,

– Informacja ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji o stanie prac nad

nowelizacją rozporządzenia regulującego zbiórkę publiczną,

– Informacja o stanie sektora pozarządowego w Polsce na dzień 31 grudnia 2008 r.,

– Analiza stanu prawnego regulującego przekazywanie 1% podatku od darowizn osób

fizycznych i prawnych na rzecz organizacji pożytku publicznego.
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