
 
 
 
 
 

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 Mr László Habis  

2. Instytucja  Municipality of Eger town 

3. Telefon  0036 36 523 700 

4. Adres e-mailowy habis.laszlo@ph.eger.hu  

Część B: Informacje ogólne 

Nazwa kraju Hungary  

Liczba ludności 9 700 000 

Liczba organizacji pozarządowych  50 000 

Nazwa miasta Eger  

Liczba mieszkańców   57000 

Liczba organizacji pozarządowych 300 

mailto:habis.laszlo@ph.eger.hu
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Część C: Informacje dotyczące całego kraju 

1. Czy istnieją akty prawne regulujące współpracę z organizacjami pozarządowymi? 

    Tak, proszę przejść do punktu 2. 
   Nie, proszę przejść do punktu 3. 

2. Proszę podać informacje dotyczące aktów prawnych regulujących współpracę  

1. Nazwa aktu 

• Ustawa dotycząca prawa do zrzeszania się, status prawny pożytku 
publicznego oraz działania i wspierania organizacji prywatnych 

• rozporządzenie rządowe w sprawie zarządzania organizacjami prywatnymi, 
zbiórki dotacji i zagadnień pożytku publicznego 

• Prawo sądowego rejestru organizacji prywatnych oraz związanych z tym 
procedur 

• Węgierska Ustawa Zasadnicza 

Krótki opis (jakie 
zagadnienia reguluje) 

• zadaniem ustawy jest stworzenie obszernej regulacji, która umożliwi 
organizacjom pozarządowym wolność działania i poszerzania swojej 
działalności  

• możliwość ogłoszenia upadłości, bankructwa i dobrowolnego procesu 
likwidacji organizacji z powodu różnic ekonomicznych między korporacjami 
a organizacjami pozarządowymi 

• ustawa wprowadza nowe określenie zbiorowe do systemu prawnego - 
określenie organizacji pozarządowych 

• ustawa reguluje zasady dotyczące funkcjonowania form organizacji 
pozarządowych. Co więcej, określa ona warunki zakończenia działalności 
oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi, a także określa zasady 
specjalnego rejestru organizacji pozarządowych. 

• W celu lepszej przejrzystości i łatwiejszej aplikacji, zasady raportów 
finansowych oraz prowadzenia ewidencji kont bankowych sa zawarte razem 
z zasadami gospodarki organizacji pozarządowych. 

• Zadaniem ustawy, zgodnie z pierwotnymi dążeniami, jest zestawienie 
definicji pożytku publicznego z zasadami ustawy. W tym celu należy 
zmodernizować struktury organizacji, zaprzestać multi-klasyfikacji oraz 
opierać się na zasadach działalności gospodarczej. 

• Utworzenie Centrum Informacji Publicznej 

• Narodowy Fundusz Współpracy, utworzony dzięki ustawie, przewiduje 
przekazanie środków z budżetu zarejestrowanym organizacjom 
pozarządowym, w celu wspierania ich działań, wdrażania programów 
zawodowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi z sąsiadujących 
krajów członkowskich UE oraz wsparciu pozarządowej działalności 
socjalnej rozwijającej się w Zagłębiu Karpackim. 
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2. Nazwa aktu  

Krótki opis (jakie 
zagadnienia reguluje) 

 

3. Proszę podać w oparciu o jakie akty prawa prowadzona jest współpraca?  

Nazwa aktu  

Krótki opis   

4. Proszę wymienić najczęstsze źródła dochodów organizacji  

• dotacje od osób prywatnych 

• dotacje od przedsiębiorców 

• pomoc rządowa 

• pomoc lokalna 

• dotacje od innych organizacji non-profit 

• dotacje od zagranicznych organizacji 

• środki wewnętrzne organizacji 

• wynajem nieruchomości 

• przetargi 
 

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

  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? 

 

Podatnik może przekazać 1% swojego podatku organizacji non-profit, która posiada numer identyfikacji 
podatkowej. 
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6. Proszę w kilku punktach opisać sposób zakładania stowarzyszenia i fundacji  

STOWARZYSZENIE  FUNDACJA  

• Stowarzyszenie może zostać 
utworzone przez nie mniej niż 10 osób, 
które przedstawią główne zasady 
stowarzyszenia, wybiorą organ 
administracyjny i reprezentacyjny 

• Stowarzyszenie musi posiadać swoją 
siedzibę na obszarze Węgier 

• Do utworzenia stowarzyszenia nie 
wymagane jest posiadanie majątku w 
postaci nieruchomości 

• Podczas spotkania założycielskiego 
zaakceptowane muszą zostać główne 
zasady stowarzyszenia, następnie 
muszą zostać wybrani przedstawiciele 
i przewodniczący, których nazwiska 
wraz z adresem muszą zostać wpisane 
w księdze protokołów oraz kodeksie 
stowarzyszenia 

• Każde stowarzyszenie musi posiadać 
własną księgę protokołów, która będzie 
zawierać w sobie listę obecności 
członków stowarzyszenia, ich 
nazwiska, adresy oraz podpisy. Księga 
protokołów musi zawierać również 
informacje na temat liczby członków 
oraz ich przewodniczących. 

• Przewodniczący muszą wydawać 
oświadczenia dotyczące własnych 
stowarzyszeń.  

  
Stowarzyszenia muszą zostać wpisane do 
rejestru sądowego w przeciągu 30 dni od dnia, 
w którym przeprowadzono spotkanie 
założycielskie. 

• Ustalone muszą zostać społeczne lub gospodarcze 
cele fundacji oraz wysokość majątku jaki fundacja 
planuje przeznaczyć na realizację tych celów. 

• Fundacja musi posiadać własną nazwę. 
• Ustalona musi zostać siedziba oraz adres władz 

centralnych fundacji. 
• Założyciel fundacji musi złożyć wniosek do organu 

zarządzającego fundacją z własną propozycją osób 
na stanowisko przewodniczącego zarządu, członków 
zarządu oraz przedstawiciela fundacji.  

• Prawnik lub przedstawiciel ustawowy jest 
zobowiązany do stworzenia statutu fundacji 

 
Fundacja musi zostać wpisana do rejestru sądowego. 

 

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  
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Opis (jakie 
zagadnienia 

reguluje) 
 

2. Nazwa 
dokumentu 

 

Opis (jakie 
zagadnienia 

reguluje) 
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2. Czy i w jaki sposób władze lokalne dofinansowują działalność organizacji? 

Każdego roku miasto przeznacza określoną sumę z własnego budżetu na wspieranie organizacji 
pozarządowych. W tym roku suma ta wynosi 5,7 miliona HUF (forint). O wsparcie finansowe ubiegać można się 
poprzez składanie wniosków, które rozpatrywane są przez organizacje pozarządowe i Komisję Szacunkową 
Funduszu Obywatelskiego, która składa się z członków Obywatelskiego Okrągłego Stołu. Co więcej władze 
miasta wspierają działalność Domu Obywatela, który jest miejscem spotkań mieszkańców miasta. Władze 
lokalne pomagają również w celebrowaniu różnego rodzaju uroczystości, między innymi dorocznego Święta 
miasta Eger. W tym roku, dzięki propozycji mieszkańców miasta, władze miasta nagrodzą wybraną organizację 
pozarządową lub osobę prywatną, która wykazała się największa inicjatywą obywatelską, nagrodą Pro Agria, 
która jest nagrodą pieniężną. Burmistrz miasta może także, w obszarze własnych działań, podjąć decyzję o 
wsparciu poszczególnych organizacji pozarządowych. 

3. Czy i w jaki sposób władze lokalne wspierają pozafinansowo organizacje? 

Władze lokalne każdego roku zapewniają organizacjom miejsce do organizacji i przeprowadzania spotkań. 
Pomocą służą również radni z Walnego Zgromadzenia oraz reprezentant ds. organizacji pozarządowych z 
władz lokalnych, którzy wspierają kontakt między władzami lokalnymi a organizacjami pozarządowymi. 
Organizacje uzyskują również pomoc dzięki współpracy miast partnerskich z miastem Eger. 

 

 

4. Proszę krótko opisać funkcjonujący w mieście model współpracy władz z organizacjami. 

Współpraca między Walnym Zgromadzeniem miasta Eger i sferą publiczną jest dobrze znany i  uznawany w 
całym kraju. Dobrze obrazuje ją bogate życie społeczne miasta Eger, w tym na przykład działalność 
reprezentantów organizacji non-profit oraz Obywatelskiego Okrągłego Stołu w naszym mieście. Oddzielna 
sekcja młodzieżowa ma również duże pole do manewru. Staramy się urozmaicić nasze społeczeństwo 
obywatelskie poprzez wspieranie różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich bezpośrednimi decyzjami Walnego 
Zgromadzenia. W niektórych przypadkach wsparliśmy działalność fundacji i stowarzyszeń, które pomagały 
wspólnocie lokalnej, poprzez przekazywanie nieruchomości do ich użytku. 
Reprezentanci organizacji pozarządowych mogą brać udział w postępowaniach przygotowawczych do 
Walnego Zgromadzenia miasta. Mogą wyrażać swoje opinie, zadawać pytania i świadczyć profesjonalnym 
wsparciem. 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.  


