Uzasadnienie
Przedkładany projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395),
zwanej dalej „ustawą”, obligującego ministra lub wojewodę do przyjęcia, w drodze zarządzenia, po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
rocznego lub wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Prezentowany projekt to dokument programowy określający fundamentalne zasady współpracy,
zbudowany w oparciu o politykę realizowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
względem podmiotów sektora pozarządowego oraz zadań wspólnie realizowanych na rzecz
społeczeństwa.
Wieloletni program współpracy określa w szczególności:
 cel główny i cele szczegółowe,
 zakres przedmiotowy,
 okres realizacji programu,
 sposób realizacji programu,
 wysokość środków planowanych na realizację programu.
Zaprezentowany dokument wskazuje możliwe kierunki współpracy pomiędzy organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy a Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji, stanowiąc jednocześnie swoiste zapewnienie ze strony państwa respektowania ustalonych
partnerskich zasad współdziałania w realizacji wspólnych zadań. Równocześnie stawia swoje
oczekiwania względem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3
ust. 3 ustawy mające gwarantować efektywną realizację powierzonych zadań. Odnosi się przede
wszystkim do: zapewnienia wysokich standardów realizacji powierzonych zakresów obowiązków,
efektywnego wykorzystywania powierzonych funduszy, dywersyfikacji źródeł finansowania, solidności
przedstawianych danych, konsekwencji w działaniach, koordynacji działań oraz gotowości do otwartego
i rzeczowego opiniowania działań ze strony administracji publicznej. Tylko współpraca oparta na
otwartym dialogu, wspólnych wartościach, respektowaniu ustalonych zasad oraz kooperacji działań
pozwoli efektywnie realizować działania profilaktyczne w obszarach zainteresowania Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, których dotyczy przedmiotowy projekt.
Termin wejścia w życie projektowanego zarządzenia wynika z faktu, iż Program współpracy Ministra
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest programem
wieloletnim realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.

