Protokół

koricowy grupy roboczej

l. Grupa robocza ds.
stronę

przez

"okrqgłeao

stowarzyszeri

stołu"

rozr~trzyła

rządowo-koalicyjną

ds. stowarzyszerl

nrzedstawiony

projekt ustawy Prawo o stowa-

rzyszeniach. W dyskusji wniesiono do teqo projektu szereg poprawek i

w wyniku kompromisu

roz b i 2 ~r !o ; c iami

się

projekt ustawy z czterema

/o czym niiej/. Projekt ten stanowi duiy krok

w k ierunku poszerzenia
szania

przyjęto

wolności

obywatelskiej w zakresie zrze-

oraz w kierunku demokracji. Strona opozycyjno-solidar-

nościowa wyraziła

nadzieję

dalszego procesu w tym kierunku.

W szcze~ólności chodzi o zmniejszenie zakresu nadzoru nad
stowarzyszeniami.
2. W czterech kwestiach strony nie

uzyskały

one: stosunku ustawy do partii politycznych, art.
ZHP ,

Dotyczą

porozumienia.

dotycz~cego

44

nadzoru nad dysponowaniem przez stowarzyszenia fundusza-.

mi

pochodzącymi

30

dotyczącego

z

ofiarności

artykuł~

publicznej oraz brzmienia

orzekania o zakazie

działalno~ci

organizacji; ,

a/ Projektowana ustawa nie rozstrzyga problemu partii politycznych. Strona

opozycyjno-solidarnościowa wyraziła

stwierdzenie pow i nno
koalicyjno-rządm·.ra

niach nie jest

stanęła

\vlaściwym

że

na stanowisku,

by nie

mosła

z projektu ustawy art.
"''Yłącznych

upravmień

do

ustawa o

stowarzyłi.Z'e

miejscem do uregulo,.,.ania tej sprawy.

opozycyjno-solidarno~ciowa wniosła

b/ Strona

kami. .i

~~tawie,

w samej

ie takie

wykorzystywana przeciv1ko partiom pol i tycznym. Strona.··

być

ona

znaleić się

pogląd,

o

skre~lenie

44, który zapewnia zachowanie przez ZHP
posługiHania

symboliką harcerską.

s.ię

nazwą,

Swoje stanm·1isko

mundurem, odzna-

uzasadniała

tym,

istnieje ju± faktycznie pluralizm organizacji harcerskich
zujących

pożądanym.

świat o poglądowych,

co jest zjawiskiem

Art. 44 oznacza faktyczne utrzymanie monopolu ZHP. na

działalność

nościowej stoi
Strona

nawią

do róinych elementów tradycji harcerskich, do róinych

motywacji religijnych i
całą

że

w

harcerską,

co zdaniem strony opozycyjno-solidar-

sprzeczności . z celami '('lyrażonymi 'w preambule.

opozycyjno-solidarnościowa

uważa,

że

jedności

ruchu

harcerskiego nie uzyska się poprzez narzucanie jedności organizacyjnej. Efektem tego
cerstwa i

zwiększenie

może

b~ć

napięć.

symbolika, krzyż harcerski l
~

wspólną własnością całego

Strona
dziłoby

koalicyjno-rządowa

do

tylko istnienie nielegalnego harDlatego zdaniem tej strony

słowo 'harcerstwo" W nazwie~~- _:_II;ą' S~
ruchu harcerskiego.

uzna la, .

że

skreślenie

art. 44 prowa-

niepożądanego ze względ6w wychowawczych rozbicia

--

2 -

ruchu - ha ~c erskieoo i

to w sytuacji, w której istnieją moiliwo~ci

~f f\- ,~-..YV\.. \~-~-~0

l~'D :'.~mienia sięyrr)znych nurtÓW harcerskich prezentujących zrÓŻ~wiatopoglądowe.

nicowane postawy
art.

44 nazwa, mundur, odznaki i

Jednocze~nie

chronione
stanowią

symbolika harcerska

w

p rawo ZHP j ako dzia łające g9 legalnie stowirzyszenia.

~wietle

wieloletniej cra dycji _ZHP stowarzyszenie to powinno więc zachować
swą spe cyf ikę wyraiającą się

kt6rą

w symbolice.

chronić

ma

art.

44 w sposób a nalogiczny jak to miało miejsae w okresie między•.-~oj e nnym.

c/ Nadzór nad dysponowaniem przez stowarzyszenia funduszam~
pochodzącymi

~ublicznej

z ofiarno§ci

us t awy / powinien -

zdaniem strony

/art. 24 ust.

pkt. 4 proi.

l

opozycyjno-solidarno~ciowej

.

'

obejmmvać

~

jedynie fundusze· zgromadzone ze zbiórek publicznych:

Wymaga to wyrainego stwierdzenia w ustawie.
Strona koalicyjno-rządow~ o~wiadczyła, ie zacytowany przep1s
n~te

obejmu je nadzorem

osób z kraju i

•.:1 / S t rena.
być

o pozycjno~solLdarnościowa

pr~eredagowany

:.:.;•i{o·<:.L e

:r.a1.eź: ,::.J:y

do

oan~ sl

się

do o rg anizacji,

kiem :p::::·a\.rnyr;:. N.ie jest

całej

również m.in ..

pogląd,

których byt nie

moi li we

więc

pk. a. Organizacje takie,

ustawy decyzje,

i.

ie przepis art.
je~t

określenie

zgodny z

cech takich

jako nie zarejestrowane nie

gwarancją praworządnego działania

30'

porząd

przyczyn wyrażonych wcześniej.

poddane trybowi analog-icznemu jak organizacje

nie. Ponadto

ar t. 30 powinien

a nie do samej administracji.

Sądu,

koalicyjno-rzą dowa wyraziła

r

zagranicy.

uważa,- że

a zgodnie z modelem

Str0 n a

orc;ani.z:acj i

daro-

tak, aby doty~zył tylko organizacji mających

s~owarzy szen ia,

c ec

również

tylko zbiórki publiczner ale

v-1

mogą być

działające

legal-

moiliwo~ć

jest

zaskarienia decyzji administracyjnej do NSA.
3. Strona.

o

solidarnośc i o ,,;o-opozy cyj

rejestrację

wolne od

i informaGje c

na wyra z i la

pogląd,

że

zgłoszeniu stowarzyszeń

wnioski

powinny

być

opłat.

4. Strony prezentowały zgodny pogląd co do potrzeby zmiany dotychcz.a-

sowych przepisów ustaw

o

z~rornadzeniach i

Pierwsza z tych ustaw powinna
się.

zgromadzania

St~ona

ułatwić

o kulturze fizycznej.

korzystanie z

opozycyjno~solidarno~ciowa

wolno~ci
przedstawiła

roboczy tekst projektu ustawy o zgromadzeniach, który strony

iy za

możliwą

tując

dobre

do

przyjęcia

doświadczenia

podstawę

z_vrac nad

do

rozpoczęcia

projekte~

prac.

ustawy o

uzna~

Wykorzy~
stowarzy~ ·

szeniach, byłob~ celowe zast;~owanie podobnego trybu przygotowyAA

ł

11

3-;.tania projektu
czące

w

usta,._.,;,~-;··

obradaćh

Odnośnie

"poprzez

okrągłego

przez stronv ucz es tni ·....

sto ł u

np. wspólnego

drugiej z tych us ta1..; .,. w

nad jej noweli zac ją - uznano za
u roż

pov1o ł anie

związku

celową

z

taką

:0

zespołu

roboczego .

trwającymi .pr~curn i
zmianę,

j,ej

która

liv1iłĘJ.by tworzenie nieprofesjonalnych stowarzys zeń kul tury

fizycznej na podstawie prawa o stowa'rzyszeniach.
wyraziły

5. W toku obrad strony

pogląd

o potrzebie szybkiej legali-

. zacji rozwiązanych stowarzyszerl, których członkowie o to wystąpią
·,.;raz z możliwością zachowania przez nie .ciągłości w tradycji.
Służyć

będzie

temu

sz:rbkie uchwalenie i wprowadzenie w

projektu ustawy Prawo o stowa r zy szeniach

''
dodatkowo
·'

-opozycyjna
końca

do

marca

..

··-

~~dkreśliła

br.,~leg~lizacji

życie

Strona solidarnościo·".o-

11
•

potrzebę

szczególnie szybkiej,

ogólnop6lskiego

Niezale~nego

__

Zrzeszenia Studentów na --podstawie już przedstawionego s ta tut u.
Spraw-y majątkowe stm~:ar'zyszeń roz~iązanych powinny być załatvT:ione
'~

drodze porozumienLf-F-dob re j v10li

między

zainteresowanyln.!.

s t.r on am i.

z apelem do
Ministra Ku~tury i Sztuki_o niepodejmowanie iadnych decyzji
w stosunku do majątku rozwiązinego ZPAP, do czasu legalizacj i
Strona

solidarnościowo-opozycyjna

tego stowarzyszenia, które powinno
waniu o dalszych losach

majątku

i/~
l.ri

;j

f~ .

• ''
t../!A
t- ~ ~'

/St~nisława

wziąć

się

udzia.ł

we

współdecydo

ZPAP.

Wsnółprzewodniczacv

yJsp ól przewAdniczący

/l.' ;, ' ~L-• 'teX-

zwróciła

lJk--- ~--~

-
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