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Szanowny Panie Marszałku,

w związku z apelem Erasmus Student Network Poland1 zwracam się do Pana
Marszałka z uprzejmą prośbą o rozważenie uwzględnienia w toku prac legislacyjnych nad
nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy
nr

299)

przepisów

dotyczących

działalności

organizacji

pozarządowych

(w szczególności stowarzyszeń) w zakresie możliwości podejmowania uchwał przez
organy kolegialne przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość, w trybie obiegowym lub korespondencyjnie.
Ustawa uchwalona przez Sejm RP w dniu 28 marca 2020 r. w obecnym kształcie
wymienia szereg podmiotów, które są uprawnione do podejmowania uchwał "online"
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 1 pkt
13 i pkt 14, art. 3 pkt 1, art. 7, art. 25 ustawy), natomiast stowarzyszenia zostały pominięte
w tym wyliczeniu. Proponowana zmiana jest niezwykle istotna z punktu widzenia
organizacji pozarządowych, szczególnie w najbliższym czasie, kiedy część z nich będzie
musiała zatwierdzić m.in. sprawozdania finansowe. Dlatego też uwzględnienie w ustawie
Treść komunikatu Erasmus Student Network Poland dostępna na stronie https://www.esn.pl/pl/news/stowarzyszeniag%C5%82osuj%C4%85-online [dostęp 27.03.2020r.].
1

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

możliwości podejmowania uchwał

w powyższy sposób przez organy kolegialne

wpłynęłoby na realizację konstytucyjnego prawa do zrzeszania się zagwarantowanego
w art. 58 Konstytucji RP.
Mając powyższe na względzie, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958 ze
zm.), przedstawiam uprzejmie Panu Marszałkowi powyższe uwagi z uprzejmą prośbą
o uwzględnienie ich w toku procesu legislacyjnego. Będę wdzięczny za przekazanie moich
uwag Senatorom RP, którzy będą rozpatrywać wskazaną wyżej ustawę.
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