Witold Jankowiak <witold.jankowiak@gmail.com>

Re: ponowienie pytania ws. ustawy o pożytku i konkursu w zakresie odsetek bankowych
1 wiadomość
Jopek Artur <Artur.Jopek@kprm.gov.pl>
20 stycznia 2021 11:54
Do: Witold Jankowiak <witold.jankowiak@gmail.com>
CC: Motyk Krzysztof <Krzysztof.Motyk@kprm.gov.pl>, Kontkiewicz Piotr <Piotr.Kontkiewicz@kprm.gov.pl>, sekretariat_DOB <sekretariat_DOB@kprm.gov.pl>,
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych <federacja@federacja-ngo.pl>

Szanowny Panie,

uprzejmie dziękuję za przesłaną ponownie wiadomość. W odpowiedzi na postawiony problem, z upoważnienia Pana Dyrektora Krzysztofa Motyka, Zastępcy
Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM, pragnę wskazać, że ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; dalej: UDPPW) nie przewiduje wprost możliwości ogłaszania otwartego konkursu ofert przeznaczonego na
ﬁnansowanie kosztów odsetek oraz prowizji bankowych od kredytów czy pożyczek zaciągniętych przez organizacje pozarządowe. Zgodnie bowiem z art. 11 ust.
1 i 2 UDPPW, organy administracji publicznej, po przeprowadzeniu otwartego konkursu:
1) wspierają w sferze, o której mowa w art. 4 UDPPW, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
UDPPW, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;
2) powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 UDPPW, realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 UDPPW, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie.

Jak zwrócono uwagę w przesłanych przez Pana opiniach radców prawnych, sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 4 UDPPW nie obejmuje – jako
samodzielnego tytułu – możliwości wspierania potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie ﬁnansowania kosztów odsetek oraz prowizji bankowych od
kredytów czy pożyczek zaciągniętych przez te organizacje. Nie przewidziano także możliwości ﬁnansowania inwestycji (np. remont, zakup sprzętu) innych niż
związanych z realizacją danego zadania publicznego wspartego przez organ administracji publicznej czy powierzonego organizacji, bądź zapewnienie płynności
ﬁnansowej umożliwiającej kontynuację realizacji zadania publicznego wobec opóźnień w przekazywaniu transz przyznanej dotacji celowej. Do ﬁnansowania
wskazanych wyżej potrzeb organizacji pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego mogą być, co do zasady, użyte środki pochodzące z
mechanizmu tzw. 1% podatku dochodowego od osób ﬁzycznych z ograniczeniem jednak wyłącznie do sfery prowadzonej działalności pożytku publicznego.
Ponadto, w ramach ogłaszanych konkursów organy administracji publicznej mogą ograniczyć oczekiwany poziom wkładu własnego organizacji uznając w tym
zakresie koszt ewentualnej pożyczki za składową takiego wkładu.

Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że istnieją formalne przeszkody, aby samorząd województwa w ramach otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego
na podstawie UDPPW, sﬁnansował odsetki i prowizje bankowe od kredytów lub pożyczek zaciąganych uprzednio przez organizacje pozarządowe na realizację
celów statutowych (niezwiązanych z ewentualnie prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą).

Z poważaniem,

ARTUR JOPEK
Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
tel. +48 22 694 70 39, fax +48 22 694 66 36
e-mail: Artur.Jopek@kprm.gov.pl
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From: Witold Jankowiak <witold.jankowiak@gmail.com>
Sent: Tuesday, January 19, 2021 10:50 AM
To: sekretariat_DOB <sekretariat_DOB@kprm.gov.pl>
Subject: ponowienie pytania ws. ustawy o pożytku i konkursu w zakresie odsetek bankowych

Szanowni Państwo,
w dniu 8 września 2020 roku przesłaliśmy do Państwa wiadomość, skierowaną do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Osobiście
kontaktowałem się telefonicznie z Państwem dwukrotnie (21 października i 7 grudnia 2020 roku) dopytując o odpowiedź. Mail wysłany w dniu 4 stycznia został przez
Państwa serwer odrzucony. Po dziś dzień jej nie otrzymaliśmy. W imieniu Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wnoszę o niezwłoczne
przesłanie interpretacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie związanym z otwartymi konkursami ofert przeprowadzanymi przez
samorządy województw.
Z poważaniem
--Witold Jankowiak
tel. 607 191 484
www.federacja-ngo.pl

---------- Forwarded message --------Od: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych <federacja@federacja-ngo.pl>
Date: wt., 8 wrz 2020 o 18:15
Subject: pytanie ws. ustawy o pożytku i konkursu w zakresie odsetek bankowych
To: <sekretariat_DOB@kprm.gov.pl>
Cc: Witold Jankowiak <witold.jankowiak@federacja-ngo.pl>

Szanowny Pan
Prof. Piotr Gliński
Przewodniczący
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Wiceprezes Rady Ministrów
Szanowny Panie Premierze,

zwracam się z prośbą o interpretację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie związanym z otwartymi konkursami ofert
przeprowadzanymi przez samorządy województw.
W maju bieżącego roku zaproponowaliśmy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzenie otwartego konkursu ofert, w
ramach którego organizacje pozarządowe mogłyby starać się o sfinansowanie prowizji i odsetek bankowych od pożyczek lub kredytów zaciąganych na realizację
celów statutowych (a niezwiązanych z ewentualnie prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą). Jednak wedle stanowiska urzędowego radcy prawnego
zaproponowane przez nas wsparcie nie może zostać udzielone ze względów formalnych. Jego zdaniem finansowanie prowizji i odsetek bankowych od pożyczek lub
kredytów zaciąganych przez organizację pozarządową na realizację celów statutowych nie jest realizacją zadania publicznego, a związku z tym nie znajduje oparcia
w zapisach ustawy.
Z kolei ze zleconej przez nas opinii prawnej wynika, że nie istnieją formalne przeszkody dla ogłoszenia konkursu na sfinansowanie odsetek oraz prowizji bankowych
od kredytów bądź pożyczek zaciąganych przez organizacje pozarządowe na realizację celów statutowych i pod pewnymi warunkami proponowane wsparcie może
zostać udzielane. Niestety, przedstawiona przez nas opinia prawna nie przekonała urzędowego radcy prawnego. W załączeniu przekazuję wszystkie trzy opinie
prawne wydane w tej sprawie.
W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z prośbą o interpretację ustawy i odpowiedź na pytanie: czy istnieją formalne przeszkody, aby samorząd województwa
w ramach otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sfinansował odsetki i prowizje
bankowe od kredytów lub pożyczek zaciąganych przez organizacje pozarządowe na realizację celów statutowych (a niezwiązanych z ewentualnie prowadzoną
przez nie działalnością gospodarczą).
Łączę wyrazy szacunku,
Jan M. Grabowski
Prezes Zarządu Federacji
-Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Fosa Staromiejska 30/3, 87-100 Toruń, tel. 56 652 23 56
www.federacja-ngo.pl / www.facebook.com/KPFOP

