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Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego V Kadencji  

             

APEL nr 1/2020 

Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V Kadencji  

z dnia 10 marca 2020 r.   

 

w sprawie podjęcia działań mających na celu ocenę wpływu koronawirusa 

SARS-CoV-2 na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe  

i podjęcie działań zaradczych.   

 

 Działając na  podstawie art. 41a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz mając świadomość skutków, 

jakie może wywołać wystąpienie koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce dla sektora 

organizacji pozarządowych zwracamy się z poniższym apelem.  

 W ostatnich dniach dotarła do Nas informacja o wystąpieniu w Polsce 

przypadków zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2, który z całą pewnością wywoła 

negatywne skutki gospodarcze, społeczne i prawne. Jednym z sektorów, który odczuje 

wpływ wystąpienia koronawirusa będzie sektor organizacji pozarządowych, 

realizujący zadania o charakterze użyteczności publicznej ze środków podchodzących 

z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i środków europejskich. Zwracamy 

uwagę na fakt, że wystąpienie koronawirusa może wpłynąć negatywnie na realizację 

umów zawartych pomiędzy administracją publiczną a organizacjami 

pozarządowymi. Problemy w realizacji powyższych umów mogą dotyczyć przede 

wszystkim: 

1) braku możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych działań, które mogą 

obejmować np.: organizację imprez masowych czy też organizację wyjazdów 

zagranicznych, 

2) braku możliwości osiągnięcia zamierzonych rezultatów zadania oraz innych 

wskaźników,  

3) kwestii częściowego wydatkowania przyznanych środków zwłaszcza, gdy  

z uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, umowa nie może zostać zrealizowana (np.: na skutek 

uchwalenia rozwiązań legislacyjnych wprowadzających określone zakazy  

i bezwzględny obowiązek ich zastosowania).  



Co istotne przedstawione powyżej problemy mogą również dotyczyć realizacji 

umów na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, których 

beneficjentem są organizacje pozarządowe,. 

Zatem mając na uwadze powyższe zwracamy się do organów administracji 

publicznej o podjęcie działań mających na celu ocenę wpływu koronawirusa SARS-

CoV-2 na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, a przede 

wszystkim przeprowadzenie stosownej analizy przepisów prawa i podjęcie działań  

o charakterze zaradczym, które obejmą również akcję informacyjną skierowaną  

do organizacji pozarządowych, które zawarły umowy na realizację zadań 

publicznych. Ponadto z uwagi na doniosłość przedmiotu apelu dla sektora organizacji 

pozarządowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wystąpienie w przedmiotowej 

sprawie do operatorów programów wydatkujących fundusze europejskie oraz do 

centralnych organów administracji rządowej.  

 

 

 

  Barbara Dziwisz 

Współprzewodnicząca strony pozarządowej  

Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

2. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

3. Zarząd Województwa Małopolskiego 

4. Konwent Rad Działalności Pożytku Publicznego 

 


