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Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Działal
ność organizacji pozarządowych — 10 lat doświad
czeń pod rządami ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariatu”, Olsztyn, 21—22 czer
wca 2013 r.

Okrągła rocznica obowiązywania ustaw y o działalności pożytku publicz
nego i wolontariacie skłoniła olsztyńskie środowisko organizacji pozarządo
wych do zorganizowania ogólnopolskiej konfernecji poświęconej tematyce 
funkcjonowania i działalności NGO-osów. Wśród organizatorów znaleźli się 
przedstawiciele nauki z Wydziału Praw a i Administracji Uniwersytetu War
mińsko-Mazurskiego (dalej: WPiA UWM) w Olsztynie oraz Wydziału Prawa 
Uniwersytetu M ateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji, organizacje 
pozarządowe: Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, Fundacja „Inicja
tywa Kobiet Aktywnych” oraz portal organizacji pozarządowych Ngo.pl, przy 
wsparciu pana Krzysztofa Liska, posła do Parlam entu  Europejskiego, a tak 
że Gminy Olsztyn. W pracach organizacyjnych aktywnie uczestniczyli także 
studenci z Koła Naukowego N auk Penalnych „Nemezis”. Patronat nad konfe
rencja objely: TVP Olsztyn, Radio Olsztyn oraz portal Ngo.pl. Na miejsce 
konferencji wybrano Centrum  Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, gdzie odby
ły się sesje naukowe (21 czerwca) i tzw. spotkanie otwarte (22 czerwca).

Celem konferencji była wymiana doswiadczen w zakresie funkcjonowa
nia ustaw y o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariatu, a takze podsu
mowanie wyników wdrozenia oraz popularyzacji wiedzy z obszaru przepisów 
prawnych regulujacych dzialalnosc i wspólprace organizacji pozarzadowych 
oraz instytucji samorzadowych i wolontariatu.

Otwarcia konferencji dokonał prodziekan ds. nauki WPiA UWM prof. 
dr hab. Piotr Majer, który przedstawił problematykę konferencji i nakreślił 
jej planowany przebieg. Następnie głos zabrał prorektor ds. nauki, prof. 
dr hab. Jerzy Jaroszewski. Konferencja została podzielona na kilka paneli 
oraz tzw. spotkanie otwarte. W sesji pierwszej, której przewodniczyła dr 
U rszula Szymańska, uczestniczyło ośmiu prelegentów. Jako pierwszy z refe
ratem  pt. Rola organizacji pozarządowych w identyfikowaniu zagrożeń i prze
ciwdziałaniu przestępczości wymierzonej w chronione gatunki fauny i flory 
wystąpił prof. Wiesław Pływaczewski (WPiA UWM). Następnie dr Stanisław 
Bułajewski (WPiA UWM) przybliżył tem at Konsultowanie z organizacjami
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pozarządowymi i innym i podmiotami projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Kolejnym prelegentem 
był prof. doc. JU D r Igor Palus CSc. (Wydział Administracji Publicznej Uni
w ersytetu w Koszycach), który mówił o współpracy samorządu terytorialnego 
z organizacjami pozarządowymi w Republice Słowackiej. Współpracę II RP 
z organizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz pożytku publiczne
go przedstawił natom iast dr hab. P iotr Majer, prof. UWM. Jako kolejna 
prelegentka wystąpiła m gr Monika Falej (SWPiD w Gdyni) z referatem  Zle
canie przez samorząd terytorialny zadań własnych organizacjom pozarządo
wych na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dr 
Agata Barczewska-Dziobek (WPiA URz) zaprezentowała interesujący temat: 
Umowy partnerstwa jako forma współdziałania administracji z organizacja
mi na Podkarpaciu. Na zakończenie I sesji wystąpił dr Wojciech Goszczyński 
(IS UMK) z referatem  Organizacje pozarządowe w małych miastach i na 
obszarach wiejskich: regionalne formy aktywności obywatelskiej? W obradach 
wzięli udział goście z Wydzialu Praw a Uniwersytetu M ateja Bela w Bańskiej 
Bystrzycy (Słowacja): JU D r Jozef Beno, JU D r Milos Levrinc oraz JU D r Ma
rian  Durana. Następnie organizatorzy zaprosili gości i prelegentów na obiad.

Podczas drugiej sesji, której obrady prowadził dr Tomasz Majer, swoje 
w ystąpienia zaprezentowało ośmiu prelegentów. Jako pierwsza wystąpiła 
m gr Izabela Ewa Zawadzka (WNS UWM) z referatem  Społeczeństwo obywa
telskie na przykładzie organizacji pozarządowych w powiecie olsztyńskim. Ko
lejne wystąpienie pt. Rola organizacji pożytku publicznego w realizacji zadań  
ochrony zdrowia psychicznego należało do mgr Moniki Paczyńskiej (WPiA 
UŁ). Następnym  mówcą był mgr Paweł Klonowski (WPiA UW), który wystą
pił z referatem  pt. Partnerstwo publiczno-społeczne jako  pozabudżetowe źró
dło finansowania zadań samorządowych. Przedstawiciel Urzędu M arszał
kowskiego w Olsztynie, m gr M arcin Galibarczyk mówił o roli trzeciego 
sektora w wypełnianiu zadań samorządu województwa warm ińsko-m azur
skiego. Dr Beata Pachuca-Sm ulska (WPiA UWM) przybliżyła słuchaczom 
problematykę prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenia 
i fundacje. Następnie dr Justyna  Krzywkowska (WPiA UWM) podjęła tem at 
Caritas Polska w służbie rodzinie. Z kolei dr Paweł Polaczuk (WPiA UWM) 
zaprezentował referat Polityka a racjonalność. Na zakończenie tej sesji wy
stąpił mgr Bartosz Majewski (WSPiD Gdynia) z prelekcją pt. NGO a prawo 
zamówień publicznych. Na koniec organizatorzy podsumowali obie sesje 
i otworzyli dyskusję. Po dyskusji zaproszono zgromadzonych na przerwę 
kawową.

Trzecia sesja, której przewodniczyła m gr Magda Pieńkowska, skupiła 
łącznie siedmiu prelegentów. Przedstawiciel WNS UWM mgr Paweł Strączek 
rozpoczął sesję referatem  pt. Wykorzystywanie funduszy unijnych przez orga
nizacje pozarządowe w województwie warmińsko-mazurskim. Jako druga za
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prezentow ała się mgr Anna F ranusz (WPiA UWM) z wystąpieniem  pt. 
Udział organizacji pozarządowych w procesie cywilnym. Kolejną prelegentką 
była mgr M artyna Seroka (WPiA UWM) z prelekcją pt. Działalność Gminnej 
Rady Pożytku Publicznego na przykładzie Olsztyna. Przedstawiciele WPiA 
UMCS Paweł Szczęśniak i Sebastian Wijas przybliżyli Prawnopodatkowe 
aspekty działalności organizacji pożytku publicznego -  zagadnienia wybrane 
na gruncie ustawy o podatku od towaru i usług. W ystąpienie mgr. Jerzego 
Kawy (WPiA UWM) dotyczyło Roli i znaczenia organizacji pozarządowych w 
rozwiązywaniu problemu niskiego poziomu aktywności zawodowej osób nie
pełnosprawnych. Następnie dr Lech Grochowski (WPiA UWM) zaprezento
wał tem at Ochrona osób i mienia a organizacje pozarządowe. O statn ią prele
g e n tk ą  w tej sesji by ła  d r M ałgo rzata  A u g u sty n iak  (W PiA UWM) 
z wystąpieniem pt. Organizacje pozarządowe jako fundam ent społeczeństwa 
obywatelskiego -  ujęcie doktrynalne. Następnie organizatorzy podsumowali 
obrady i rozpoczęli dyskusję.

Obrady czwartej sesji, odbywającej się w tym samym czasie w innej auli, 
prowadzili studenci pod przewodnictwem mgr. Adama Poszewieckiego. Refe
raty  przedstawili: Ju lita  Sikorska (WPiA UWM) Organizacje pozarządowe 
jako watch dog przestrzegania praw człowieka i obywatela, K atarzyna Nowak 
(WPiA UWM) Wolontariat jako forma aktywności społecznej, Dominika Łąt- 
kowska (WPiA UWM) Organizacje społeczne zajmujące się działalnością na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa, M ateusz Rytelewski (WPiA UWM) Studencka  
Poradnia Prawna jako instytucja wchodząca w skład Fundacji Uniwersytec
kich Poradni Prawnych, będącej organizacją pożytku publicznego, która 
zwiększa świadomość prawną obywateli, Iwona Malczyk i M arta Bomba 
(WPiA UWM) Działalność Am nesty International na rzecz mniejszości seksu
alnych w Polsce, Paweł Rojczyk (WPiA UWM) Organizacje pozarządowe 
wspierające ofiary przestępstw, Karolina Bobusia (WPiA KUL) Prawne uregu
lowanie świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy oraz Karolina Rusak 
i M arta Izdebska (WPiA UWM) Greenpeace -  ochrona środowiska naturalnego.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją w restauracji 
Villa Pallas w Olsztynie.

Drugiego dnia miało miejsce tzw. spotkanie otwarte, które rozpoczęli 
dziekan WPiA prof. dr hab. Bronisław Sitek, prezydent m iasta Olsztyna 
dr inż. Piotr Grzymowicz oraz poseł do Parlam entu  Europejskiego Krzysztof 
Lisek. Podczas spotkania zaprezentowane zostały trzy wykłady. Dr Przemy
sław Rajchel (WPiA UWM) omówił Spółdzielnie socjalne jako organizacje 
pozarządowe, dr M arek Salamonowicz (adiunkt WPiA UWM) Podejmowanie 
i prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenia rejestrowe, zaś 
dr P iotr Starzyński (adiunkt WPiA UWM) Rozwiązanie organizacji pozarzą
dowej działającej w formie stowarzyszenia. Po wykładach organizatorzy za
prosili zgromadzonych na przerwę kawową. Potem rozpoczął się panel dys
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kusyjny pt. Działalność organizacji pozarządowych -  wyzwania, szanse, za
grożenia . M oderatorką dyskusji była mgr Monika Falej. Do panelu zaproszo
no pełnomocnika Prezydenta M iasta ds. Współpracy z Organizacjami Poza
rządowymi w Olsztynie Monikę Michniewicz, przewodniczącą Gminnej Rady 
Pożytku Publicznego w Olsztynie Teresę Antczak oraz przedstawiciela orga
nizacji pozarządowych w Olsztynie Adama Poszewieckiego.

Konferencję zakończono postulatam i zarówno przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, jak  i środowiska naukowego. Zaprezentowane podczas kon
ferencji referaty ukażą się wkrótce drukiem. Organizatorzy przewidzieli ko
lejną edycję konferencji na  23—24 października 2014 r., a jej tytuł to Perspek
tywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych.

M artyna Seroka


