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Szczecin, 31 stycznia 2017 r. 

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
al. Ujazdowskie 1/3 
00-583 Warszawa 

 

UWAGI do projektu USTAWY 

 o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństw Obywatelskiego 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dot. projektu ustawy z dnia 13.12.2016 r.  
Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp postuluje o: 

1. Skrócenie kadencji Prezesa Narodowego z 5-letniej na 3-letnią kadencję (podobnie, jak kadencja 
Rady Działalności Pożytku Publicznego).  

2. Wydłużenie okresu i doprecyzowanie wymogów w zakresie doświadczenia Prezesa Narodowego 
Centrum. Osoba kandydująca na stanowisko Prezesa Narodowego Centrum posiada minimum 10-
letnie doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pożytku publicznego w Polsce. Obecny zapis  
„5-letnie doświadczenie w sektorze obywatelskim” jest dość nieprecyzyjny, natomiast 5 lat 
doświadczenia jest okresem zbyt krótkim. 

3. Wprowadzenie dla kandydata na Prezesa Narodowego Centrum wymogu minimum 6-letniego 
doświadczenia na stanowisku kierowniczym oraz doprecyzowanie w zakresie umiejętności 
językowych - stopień min. B2. Projekt ustawy nie proponuje żadnych wymogów  
w zakresie kompetencji kierowniczych Prezesa Narodowego Centrum, czego skutkiem może być 
powołanie na to stanowisko osoby bez żadnego doświadczenia w tym zakresie.  

4. Kandydat na Prezesa powinien posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu minimum B2.  
Z kolei znajomość języków obcych definiuje nieprecyzyjnie: „ze znajomością języka angielskiego 
umożliwiającą swobodne porozumiewanie się w zakresie Narodowego Centrum”. Brak 
doprecyzowania tego zapisu będzie powodował poważne trudności na etapie weryfikacji poziomu 
znajomości języka obcego.  

5. Zmniejszenie liczby osób wchodzących w skład Rady Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Powinno wchodzić 6 - nie 7 osób. Konsensus w sytuacji równoważnych głosów jest 
elementem kluczowym w demokratycznym podejmowaniu decyzji. Zwłaszcza w sprawach 
społecznych istnieje potrzeba poszukiwania negocjacyjnego porozumienia w miejsce machinalnych 
głosowań. 

6. Zmiana proporcji składu Rady Narodowego Centrum: 

-  1 członek wyznaczony przez Prezydenta RP; 
-  1 członek - a nie 3 członków - wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów; 
-  1 członek wyznaczony przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych; 
- 3 członków - a nie jedynie 2 członków - reprezentujących organizacje pozarządowe, wybieranych 

w wyborach organizowanych pośród członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, w miejsce 
wyznaczania według bliżej nieznanych kryteriów. 

7. Skrócenie kadencji Rady Narodowego Centrum. Kadencja Rady Narodowego Centrum powinna 
trwać 3 - nie 5 – lat, tak jak kadencja Prezesa Narodowego Centrum. 

8. Zwiększenie kworum z 4 do 5 członków. Prace Rady Narodowego Centrum odbywać się mogą  
i są ważne w obecności co najmniej 5 z 6-ściu członków  (nie jedynie 4 członków na 7-miu).  
Przy obecnym uregulowaniu może dojść do sytuacji, w której Rada będzie działała bez udziału 
przedstawicieli organizacji pozarządowych. 



2 

SFTPP, al. Wojska Polskiego 69, 70-487 Szczecin, tel.: (91) 433 00 84, e-mail: sekretariat@fundacjatpp.pl 

 

 

 

9. Zadania Narodowego Centrum. Realizacja zadań Narodowego Centrum obejmuje (wpisane na 
pierwszym miejscu) KONSULTOWANIE i WSPÓŁPRACĘ z organizacjami pozarządowymi 
reprezentowanymi przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako organu opiniodawczo-
doradczego Prezesa Rady Ministrów w zakresie: projektów aktów prawnych, programów 
rządowych, badań i wniosków z analiz, sporów między organami administracji publicznej  
a organizacjami pozarządowymi, a także wspólnego uzgadniania mechanizmów informowania 
związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego  
i wolontariatu.  

10. Prezes Narodowego Centrum powinien realizować zadania w trybie konkursowym lub  
tzw. „małych ofert” zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami), nie w trybie dowolnym.  

11. Zmiana trybu wyboru ekspertów. Wybór ekspertów odbywać się winien zgodnie  
z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Obecny zapis pozwala na 
wybór uznaniowy, bez jasnych kryteriów decyzyjnych.  

12.  Przedstawiciele organizacji pozarządowych stanowią co najmniej połowę składu gremiów 
eksperckich, gdyż równość głosów i lokalnego oglądu spraw z puntu widzenia organizacji 
pozarządowych jest kluczowa dla obiektywnego i użytecznego wyboru inicjatyw i rozdziału środków 
finansowych. 

Na uznanie zasługuje fakt, iż dzięki planowanym zmianom organizacje pozarządowe będą monitorować 

tylko jedno źródło informacji o ogłaszanych konkursach, czyli strony www Narodowego Centrum,  

w miejsce obecnego śledzenia kilku różnych źródeł ministerialnych oferujących możliwość pozyskiwania 

dotacji.  

Jednakże z powodu braku precyzji zapisów projektowana Ustawa w dużej mierze stwarza ryzyko 

pogorszenia standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Brak 

reakcji  na wyżej wymienione uwagi i bezkrytyczne przyjęcie projektowanych zapisów potwierdzi  

te obawy. 
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