
 

 

Program webinarium 21 czerwca 2021, godz. 13.00 – 16.00 

 

13.00-13.10 Otwarcie webinarium, Justyna Duriasz-Bułhak, Forum Darczyńców 

13.10-13.25 Lobbying i rzecznictwo - synonimy czy antonimy? 
dr hab. Grzegorz Makowski, forumIdei, Fundacja im. Stefana Batorego 

13.25-14.05 Geneza projektu: przeszłe doświadczenia a obecna sytuacja  
▪ Cykl “Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie” 

dr hab. Magdalena Arczewska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 
▪ Projekt “Silniejszy głos organizacji społecznych w działaniach rzeczniczych“ 

Magdalena Pękacka, Forum Darczyńców 

14.05-14.15 Przerwa 

14.15-14.25 Doświadczenia procesów rzeczniczych -  możliwość udziału w dwóch sesjach 

14.25-14.50 Pierwsza runda – praca w grupach 
1. Ustawa o zbiórkach publicznych  długo, ale ze świetnym efektem 

Magdalena Pękacka, Forum Darczyńców 
2. Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach - organizacje społeczne z zespołem 

prezydenckim i parlamentarnym 
Weronika Czyżewska-Waglowska, OFOP 

3. Projekt ustawy o jawności życia publicznego – co by było, gdyby… 
Krzysztof Izdebski, Fundacja e-Państwo 

4. Niemcy - czy jeden z największych sektorów fundacyjnych w UE czeka duża reforma? 
ekspertka TBC 

5. Czechy – w stronę liberalnych regulacji dla fundacji 
ekspertka TBC 

14.50-14.55 Powrót na forum, podział na nowe grupy  

14.55-15.20 Druga runda – praca w grupach 
1. Ustawa o zbiórkach publicznych  długo, ale ze świetnym efektem 

Magdalena Pękacka, Forum Darczyńców 
2. Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach - organizacje społeczne z zespołem 

prezydenckim i parlamentarnym 
Weronika Czyżewska-Waglowska, OFOP 

3. Projekt ustawy o jawności życia publicznego – co by było, gdyby… 
Krzysztof Izdebski, Fundacja e-Państwo 

4. Niemcy - czy jeden z największych sektorów fundacyjnych w UE czeka duża reforma? 
ekspertka TBC 

5. Czechy – w stronę liberalnych regulacji dla fundacji 
ekspertka TBC 

15.20-15.40 Podsumowanie pracy w grupach na forum 

15.40-16.00 Zakończenie  
Podsumowanie seminarium i przedstawienie działań planowanych w projekcie 



 

 

 
Podczas webinarium będzie można wziąć udział w dwóch z pięciu poniższych sesji, 

podczas których będziemy mieli okazję do dyskusji w grupach. 
 
1. Ustawa o zbiórkach publicznych – długo, ale ze świetnym efektem 

Dzięki trwającym aż 6 lat wytrwałym działaniom koalicji organizacji, wspólnie pracujących nad zmianą 
regulacji w 2014 r. została uchwalona nowa ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. 
Są to przepisy proste dla organizacji i przejrzyste dla darczyńców. Organizacje pozarządowe były 
włączone w konsultacje zarówno założeń ustawy, samego projektu, jak i rozporządzeń.  
 
Magdalena Pękacka z Forum Darczyńców opowie o podjętych działaniach i napotkanych trudnościach. 
 
2. Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach - organizacje społeczne z zespołem prezydenckim 

i parlamentarnym 

W 2016 r. weszła w życia ważna nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Weronika Czyżewska-
Waglowska, przedstawi, jak OFOP wraz z innymi organizacjami, przeprowadził proces tworzenia założeń 
do nowelizacji tej ustawy w oparciu o głosy sektora pozarządowego. Opowie również o grupie roboczej 
spotykającej się w Kancelarii Prezydenta, w której pracach uczestniczyli przedstawiciele trzeciego 
sektora, Parlamentu oraz resortów rządowych. Grupa opracowała propozycje zmian, które w formie 
projektu nowelizacji zostały skierowane przez Prezydenta do Sejmu i przyjęte przez Sejm 
w 2015 r. 
 
3. Projekt ustawy o jawności życia publicznego – co by było, gdyby… 

W 2017 r. rząd przedstawił projekt ustawy o jawności życia publicznego. Projektu zakładał m.in. 
obowiązek zgłaszania zestawienia podmiotów finansujących organizację składającą opinię do projektów 
aktów prawnych, w tym organizacje społeczne. Wzbudziło to sprzeciw organizacji społecznych, które 
w swoich działaniach komunikacyjnych i rzeczniczych podkreślały, że proponowane rozwiązania, pod 
pozorem zwiększenia przejrzystości, w konsekwencji znacząco utrudnią udział w procesie stanowienia 
prawa organizacjom społecznym. Prace nad tym projektem zostały przerwane. 
 
Krzysztof Izdebski z Fundacji e-Państwo opowie o prowadzonych działaniach, oceni ich skuteczność oraz 
wskaże jakie doświadczenia zdobyto przy pracach nad projektem. 
 
4. Niemcy - czy jeden z największych sektorów fundacyjnych w UE czeka duża reforma? 

W Niemczech od kilku lat zapowiadana jest reforma prawa fundacyjnego wraz z reformą podatkową. 
Ekspertka z Niemieckiego Związku Fundacji (TBC) opowie o tym, dlaczego rząd widzi potrzebę zmian, jak 
wygląda współpraca między rządem a sektorem fundacji oraz o oczekiwaniach i obawach sektora 
fundacji.  
 
Wypowiedz ekspertki będzie tłumaczona z języka angielskiego na polski. 
 
5. Czechy – w stronę liberalnych regulacji dla fundacji 

W Czechach w 2014 r. przyjęto nową ustawę o fundacjach. Ekspertka z Czech opowie o tym, jak 
przebiegały prace, w jaki sposób sektor fundacji był w nie zaangażowany i czy miał wpływ na kształt 
przyjętych rozwiązań.  
 
Wypowiedz ekspertki będzie tłumaczona z języka angielskiego na polski. 
 


