Ankieta
Drodzy Przyjaciele, w związku z projektem „Visegrad Blueprint – Partnership for developing a civil society”,
proszę o wypełnienie poniższej ankiety, która ułatwi nam zebranie informacji dotyczących rozwiązań prawnych
w Waszym kraju i mieście w zakresie współpracy władz z organizacjami pozarządowymi.
Zebrane i opracowane dane zostaną Państwu przedstawione podczas spotkania w Przemyślu.

Część A: Dane osoby wypełniającej
1. Imię i nazwisko osoby wypełniającej

PhDr. Miroslav Turčan

2. Instytucja

City of Humenné

3. Telefon

00421 57 775 41 01

4. Adres e-mailowy

msuturcan@humenne.sk

Część B: Informacje ogólne
Nazwa kraju

Slovak republic

Liczba ludności

5 410 728

Liczba organizacji pozarządowych

51 000

Nazwa miasta

Humenné

Liczba mieszkańców

34 080

Liczba organizacji pozarządowych

40 - na obszarze miasta
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Część C: Informacje dotyczące całego kraju
1. Czy istnieją akty prawne regulujące współpracę z organizacjami pozarządowymi?

x Tak, proszę przejść do punktu 2.
Nie, proszę przejść do punktu 3.
2. Proszę podać informacje dotyczące aktów prawnych regulujących współpracę

1. Nazwa aktu

Krótki opis (jakie
zagadnienia reguluje)

Koncepcja rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Słowacji, zatwierdzona
przez rząd Słowacji. Nr 68 z 22 lutego 2012 roku.
Dokument zawiera podstawowe założenia dotyczące stanu społ. obywat. w
Słowacji, ideę strategicznych obszarów rozwoju społ. obywat., priorytetowe
działania strategiczne oraz cele na następujący rok. W dokumencie znajdują się
istotne argumenty dotyczące wspierania społeczeństwa obywatelskiego
i współpracy między państwem i organizacjami pozarządowymi (NGO). Skupia
się on na strategicznych celach rozwoju społ. obywat. w 2020, podzielonych na
następujące trzy obszary tematyczne (dziedziny):
1. Udział NGO w działaniach rządu oraz określenie obszarów współpracy.
2. Wspieranie aktywnych obywateli i otwartego zarządzania.
3. Promocja debat publicznych dot. istotnych spraw społecznych.

2. Nazwa aktu

Ustawa - 34/2002 Z.z. o fundacjach i Kodeksie Cywilnym, zgodnie ze zmianami

Krótki opis (jakie
zagadnienia reguluje)

Ustawa reguluje status prawny i stosunki prawne fundacji oraz proces tworzenia
funduszy wieczystych.

3. Nazwa aktu

Ustawa - 83/1990 Zbiór praw dot. stowarzyszeń obywatelskich.

Krótki opis (jakie
zagadnienia reguluje)

Ustawa zapewnia:
- Obywatelom prawo do zakładania stowarzyszeń.
- Prawo to nie jest wymagane do zapewnienia nadzoru rządowego nad
stowarzyszeniami.
- Ustawa nie dotyczy obywatelskich stowarzyszeń:
a) w partiach i ruchach politycznych
b) dających zatrudnienie lub zajmujących się kierowaniem i nadzorowaniem
niektórych profesji lub zawodów
c) Kościelnych lub społeczności religijnych
d) dotyczących myślistwa
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- Obywatele mogą zakładać stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, związki, ruchy,
kluby lub inne obywatelskie stowarzyszenia i związki zawodowe
(„Stowarzyszenie“) oraz zostać ich członkiem.
- członkowie stowarzyszenia mogą być osobami prawnymi.
- Stowarzyszenia stanowią jednostki prawne. Państwo może interweniować w ich
działania jedynie w granicach prawa.
- Nikt nie może zostać zmuszony do założenia stowarzyszenia, dołączenia do
niego lub brania udziału w jego działalności. Każdy z członków ma prawo do
rezygnacji z bycia członkiem stowarzyszenia.
Nikt nie może zostać obywatelem poszkodowanym, który zrzesza członków
stowarzyszenia w celu wzięcia udziału w jego działanościach, wspieraniu lub gdy
jest na zewnątrz.
- Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia regulowane przez statut
stowarzyszenia.
Ustawa zakazuje zakładania stowarzyszeń:
a.) stworzonych w celu ograniczania lub odbierania osobistych, politycznych
lub wszelkiego rodzaju innych praw obywatelskich, ze względu na
narodowość, płeć, rasę, pochodzenie, poglądy polityczne, wyznanie, lub
status społeczny, a także podżegających do nienawiści lub nietolerancji
z ww. względów, promowania przemocy lub naruszających w inny sposób
zapisy Konstytucji lub prawa;
b.) działających w sposób sprzeczny z zapisami Konstytucji lub prawem
c.) siły bezpieczeństwa lub siły zbrojne nie mogą zostać stowarzyszeniami,
które posiadają lub używają broni palnej w celach sportowych.
Stowarzyszenia nie mogą funkcjonować jako władze publiczne, chyba że
wprowadzone zostanie specjalne prawo, które ustanowi je takimi. Nie mogą one
naśladować władzy i narzucać obywatelom, którzy nie są członkami
stowarzyszenia jakichkolwiek obowiązków.

4. Nazwa aktu

40/1964 Zbiór Kodeks Cywilny

Predyspozycje do posiadania praw i obowiązków jednostki prawnej.
Do osób prawnych zalicza się:
a.) stowarzyszenia osób fizycznych lub prawnych
b.) stowarzyszenia aktywów
c.) władze terytorialne
d.) inne jednostki przewidziane prawem
Krótki opis (jakie
zagadnienia reguluje)

Ustalenie osoby prawnej możliwe jest poprzez podpisanie umowy lub notatki
służbowej, chyba że specjalne prawo przewiduje inaczej.
Jednostki prawne obowiązuje data dnia, w którym dołączyły do rejestru
handlowego lub innego prawnie ustanowionego rejestru, chyba że specjalne
prawo przewiduje inaczej.
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Jednostka prawna może wycofać się z umowy (porozumienia), jeżeli cel jej
działania ulegnie zmianie lub w dniu gdy umowa wygaśnie, chyba że specjalne
prawo przewiduje inaczej.
Osoba prawna zarejestrowana w rejestrze handlowym lub innym rejestrze
ustanowionym przez prawo, straci moc prawną w dniu usunięcia z rejestru, chyba
że specjalne prawo przewiduje inaczej.
Stowarzyszenia jednostek prawnych.
W celu ochrony własnych interesów obywatele mogą stworzyć stowarzyszenie
jednostek prawnych zrzeszających osoby prawne.
W celu utworzenia stowarzyszenia wymagana jest notatka służbowa zawierająca
pisemną zgodę założycieli lub termin uzgodnienego spotkania walnego. Statut
stowarzyszenia powinien zawierać nazwę, lokalizację i podmiot stowarzyszenia,
wspólne aktywa, prawa i obowiązki członków, określenie zakresu działań władz
i stowarzyszeń, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz proces postępowania
liwkidacyjnego. Opłata członkowska może zostać również wymagana od
członków stowarzyszenia.
Stowarzyszenie powinno posiadać predyspozycje do wpisania się do rejestru
stowarzyszeń, który prowadzony jest przez starostwo powiatowe.
3. Proszę podać w oparciu o jakie akty prawa prowadzona jest współpraca?
Nazwa aktu

Prawo Słowackie oraz akty prawne z Unii Europejskiej.

Krótki opis

Współpraca może być bardzo zróżnicowana. Bardzo trudno byłoby by podać
określony akt prawny jej dotyczący. Musi ona jednak mieścić się w
obowiązujących aktach prawnych.

4. Proszę wymienić najczęstsze źródła dochodów organizacji
Źródła dochodów organizacji pozarządowych:
prywatne - krajowe, lokalne:
- Fundacje
- przedsiębiorcy
- firmy
- osoby indywidualne
Zagraniczne:
- Fundacje
- firmy i organizacje multinarodowe
- zagraniczni i indywidualni dobroczyńcy
publiczne - krajowe, lokalne:
- Rząd krajowy (ministerstwa, fundusze krajowe, organy rządowe)
- Rządy lokalne (samorządy lokalne, władze regionalne)
Zagraniczne:
- ambasady
- Agencje rządowe (USAID)
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- Instytucje Kulturowe (British Council)
- Fundusze UE i programy UE
- międzyrządowe instytucje (Bank Światowy, Fundusz Wyszehradzki)

5. Czy podatnicy mają możliwość przekazania części swojego podatku organizacjom?

x Tak

Nie

Jeżeli TAK, to proszę krótko odpowiedzieć na pytania: jaki to procent, czy odpis jest dla wszystkich organizacji, w jaki
sposób dokonuje się przekazanie, czy i w jaki sposób zachęca się obywateli do odpisu?

Uchwała. 595/2003 Zbiór praw - Podatek dochodowy, zgodnie ze zmianami.
Wysokość części przekazanego podatku, w przypadku osoby fizycznej lub podmiotu prawnego mogącego
przeznaczyć określoną sumę w określonym przez prawo celu, wynosi 2% sumy podatku, lecz musi być to
conajmniej:
a.) € 3.32 dla podatnika będącego osobą fizyczną
b.) € 8.30 dla każdego odbiorcy, w przypadku przekazania części podatku przez podmiot prawny
W roku 2012 po raz pierwszy przekazana część podatku wyniosła 3% oraz osoby indywidualne zgodnie
z Uchwała 406/2011 odnośnie wolontariatu przekazały 40 godzin roboczych na rzecz beneficjenta.
Deklaracja przekazania części podatku pozwoli osobie fizycznej na:
-

zwrot podatku w przeznaczonym na niego okresie, lub

-

Deklaracja dotycząca określonego podatku musi zostać złożona do 30 kwietnia, tj. po zakończeniu
okresu podatkowego podatnika i musi zawierać roczne sprawozdanie pracodawcy.
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6. Proszę w kilku punktach opisać sposób zakładania stowarzyszenia i fundacji
STOWARZYSZENIE

FUNDACJA

Stowarzyszenie zostaje utworzone poprzez
złożenie wniosku i zarejestrowanie go w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Słowacji.
Wniosek o rejestrację musi uwzględniać trzy
osoby, z których conajmniej jedna będzie w
wieku przynajmniej 18 lat („Komitet
Przygotowawczy“). Wniosek musi być
podpisany przez członków Komitetu
Przygotowawczego, zawierać ich imiona
i nazwiska, numery ubezpieczenia
społecznego oraz adresy zamieszkania. W
przypadku osób poniżej 18 roku życia, podane
muszą być również dane opiekunów prawnych.
Do wniosku załączona musi zostać także kopia
szkicu statutu stowarzyszenia, który będzie
zawierał informacje na temat:
a.) nazwy stowarzyszenia
b.) dóbr i nieruchomości
c.) natury działalności stowarzyszenia
d.) wydziałów (organów) stowarzyszenia,
metod działania, osób uprawnionych
do reprezentowania stowarzyszenia
e.) zapisów prawnych dot. jednostek
organizacyjnych, jeżeli zostaną
utworzone i będą działały na własną
rękę
f.) reguł zarządzania
Jeżeli statut przewiduje inaczej, powołana
zostać musi osoba prawna, która będzie
reprezentować stowarzyszenia aż do momentu
utworzenia Komitetu Przygotowawczego.

Fundacje mogą zostać utworzone przez osobę fizyczną lub
podmiot prawny.
Prawnie, fundacje oparta jest na umowie, podpisanej przez
wszystkich założycieli. Autentyczność podpisów wszystkich
założycieli musi posiadać oficjalny certyfikat. Fundacje może
również posiadać tylko jednego założyciela, jednak jego
podpis musi również posiadać oficjalny certyfikat.
Wszelkie nieruchomości fundacji muszą zostać również
zarejestrowane. Wnioski o rejestrację nieruchomości fundacji
muszą zostać złożone do 15 od dnia zarejestrowania fundacji.

Część D: Informacje dotyczące miasta
1. Czy istnieją miejscowe akty prawa (strategie, programy) regulujące współpracę?
Jeżeli TAK, to proszę krótko opisać te dokumenty
1. Nazwa
dokumentu

Opis (jakie
zagadnienia
reguluje)

Dokument Programu Strategicznego i Społecznego Rozwoju miasta Humenne na lata
2007 - 2013 z perspektywą do 2015 r.
Rozwój Społeczny i Ekonomiczny na okres 2007 - 2013 z perspektywą na rok 2015, ma na
celu sprostanie wizji strategicznej, opartej na cztero-obszarowym rozwoju. Do pierwszego
obszaru należy edukacja, kultura oraz sport, następnie zdrowie oraz pomoc społeczna,
a także adresowanie spraw związanych z marginesem społecznym. Kolejnym obszarem
jest środowisko. W celu utrzymania stabilnego rozwoju ekonomicznego powstał PHSR,
który zajmuje się kwestiami biznesowymi, inwestycjami, turystyką oraz infrastrukturą
rozwoju miasta.

6

„Visegrad Blueprint – Partnership for developing a civil society”
International Civilian Meeting and Conference, Przemyśl, 30.08 – 02.09.2013 r.

PHSR powinien być rozumiany jako koncepcja wstępna niż oficjalny dokument będący
analizą. Oparty jest on a prostym opisie głównych problemów rozwoju ekonomicznego
i społecznego tego obszaru oraz identyfikuje kwestie, które są w stanie pomóc w
rozwiązaniu tych problemów.
PHSR jest przetwarzany według zasad narodowych strategicznych ram odniesienia
(NSRF), które ustalają reguły, wytyczne, cele oraz priorytety i działania dla racjonalnego
i efektywnego użycia funduszy strukturalnych (oraz powiązanych płatności) w 2007-2013 w
obszarze rozwoju regionalnego.
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2. Czy i w jaki sposób władze lokalne dofinansowują działalność organizacji?
Generalnie obowiązujące zasady dotyczące dostarczenia dotacji z budżetu Humenne nr 92/2008
Przedmiotem tych zasad jest utworzenie warunków do dostarczenia pomocy osobom prawnych i fizycznym przedsiębiorcom. Dotacje są udzielane na zasadach § 7 Uchwały 583/2004 finansowych zasad samorządów
lokalnych, ze zmianami, dot. usług lub celów charytatywnych.
Źródła dotacji:
1. Fundusze wydzielone w roku kalendarzowym na dotacje zatwierdzone przez radę miasta
2. Fundusze dla dotacji VZN są tworzone w procesie zarządzania dochodami miasta
3. Udzielanie dotacji nie może wpłynąć na zadłużenie miasta
Udzielanie dotacji:
1. Dotacje z budżetu miasta mogą zostać udzielone osobom prawnym, łącznie z osobami podlegającymi pod
miasta oraz osobom indywidualnym - przedsiębiorcom, którzy zamieszkują na terenie miasta, lub których
działania lub biznes są usługami dla mieszkańców miasta.
2. Dotacje udzielone są głównie:
- działalność artystyczna i kulturalna
- turystyka
- edukacja, trening, młodzież
- kościoły
- kwestie zdrowotne
- usługi społeczne
3. Osoba będąca odbiorcą dotacji jest zobowiązana do kofinansowania 10% projektu, na które przeznaczona
została dotacja.
4. Dotacje nie są udzielane partiom lub ruchom politycznym i koalicjom.
3. Czy i w jaki sposób władze lokalne wspierają pozafinansowo organizacje?
Samorządy lokalne udzielają organizacjom pozarządowym obiekty, które pomogą rozwojowi kultury i sportu.
Humenne obejmuje również patronat nad różnymi wydarzeniami kulturalnymi, zapewniając dostęp do strony
internetowej.

4. Proszę krótko opisać funkcjonujący w mieście model współpracy władz z organizacjami.
Model współpracy oparty jest na zasadach partnerstwa. W zależności od natury działań organizacji, samorząd
bierze udział we wdrażaniu działalności, zapewnia patronat lub zapewnia odpowiednie warunki dla wdrażania
działań organizacji (zapewnienie terenu/nieruchomości, autoryzacja, wspiera działania rekomendacją,
zapewnia wsparcie finansowe, itp.)

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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