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Szanowny Panie Ministrze 
 
Wyjaśnienie Departamentu Pożytku Publicznego dotyczące rozesłanej w imieniu Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej przez przedstawiciela firmy MCSI Ltd. ankiety do organizacji pożytku 
publicznego (w załączeniu list przewodni do ankiety, sygnowany przez DPP MPiPS) 
stwierdzające, że ma ona  „charakter informacyjno-promocyjny” i polega na „gromadzeniu 
dodatkowych informacji nt. organizacji pożytku publicznego”, w dalszym ciągu nie rozwiewa 
obaw i niejasności, co do formalnego statusu inicjatywy, jak również celu i charakteru całego 
przedsięwzięcia. 
 
Każdy ma prawo wysyłać ankiety do różnych podmiotów, w tym do organizacji pożytku 
publicznego. Jednak inny jest status ankiety firmowanej przez prywatny podmiot, a inny przez 
instytucje rządową, w tym przypadku dodatkowo sprawującą nadzór nad działalnością pożytku 
publicznego. Tę pierwszą można zlekceważyć, wypełnienia tej drugiej nie sposób odmówić, jeśli 
się nie chce narazić na sankcje. Sygnowanie przez MPiPS listu napisanego w tak kategorycznym 
tonie stworzyło wrażenie obowiązku odesłania ankiety pod groźbą nieznalezienia się  
w urzędowym wykazie uprawniającym do otrzymania 1%.  
 
W związku z powyższym zwracamy się do Ministerstwa z apelem o jednoznaczne wyjaśnienie: 
  

1. Jaki jest status formalny przesłanej ankiety? Czy jej wypełnienie jest, czy też nie 
jest obowiązkiem organizacji pożytku publicznego? Kto będzie odpowiedzialny za 
sporządzenie na jej podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego i jak ma być on 
sporządzony? Kto i w jaki sposób będzie czynił użytek z informacji w niej zawartych? 
Jak i przez kogo będą udostępniane publicznie? Kto będzie miał pieczę nad rzetelnością 
wykonania całej operacji i kto bierze odpowiedzialność za weryfikację zgromadzonych 
danych?  

 
2. Jaka jest rola MPiPS w tym „informacyjno-promocyjnym przedsięwzięciu”  

i na czym ma ono polegać? Gdzie i w jakiej formie wykaz ten będzie publikowany?  



 

 

 
Kto i co konkretnie będzie z pomocą owej ankiety promował? Czy MPiPS będzie 
promowało na swojej stronie internetowej wykaz, jaki na podstawie zwrotu ankiet 
przygotuje Fundacja KCK? Czy też wykaz ten ukazać ma się na stronie drugiego  
z sygnatariuszy listu, fundacji prywatnej osoby, której działania z okresu kampanii 1% 
w roku ubiegłym nie dają - w naszej ocenie - rękojmi rzetelności, wiarygodności  
i bezstronności całego procesu.  

 
Przypominamy, że organizacje pożytku publicznego zobowiązane są przysyłać Ministerstwu 
sprawozdania roczne ze swojej działalności, w których zawarte są informacje, do których odnosi 
się ankieta. Sprawozdania te MPiPS publikuje na swojej stronie internetowej. Publiczny wykaz 
organizacji pożytku publicznego, który DPP zamierza, w  połowie lutego, sporządzić z pomocą 
ankiety rozsyłanej przez Fundację KCK jest dostępny na stronie MPiPS w formie urzędowego 
obwieszczenia i tylko ta lista - w myśl ustawy - może być podstawą przekazywania przez 
podatników 1%, zaś elektroniczna baza organizacji pożytku publicznego, stworzona dokładnie 
w oparciu o ankietę, rozsyłana przez KCK, od kilku lat znajduje się na portalu organizacji 
pozarządowych www.ngo.pl. 
 
Przedstawione powyżej wątpliwości oraz brak zaufania do kompetencji i wiarygodności partnera 
MPiPS skłaniają nas do zaapelowania do DPP o zaprzestanie wspierania autorytetem swojego 
urzędu tej kontrowersyjnej inicjatywy i rozesłania stosownego wyjaśnienia do wszystkich 
adresatów, do których wysłane zostało wcześniejsze pismo z ankietą. 
 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
Zarząd Forum Darczyńców w Polsce 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 
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