
 
 

 
 

 

 

Notatka 

ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego rekomendacji MPiPS 

w zakresie stosowania instrumentów współpracy finansowej pomiędzy administracją 

publiczną a organizacjami pozarządowymi, które odbyło się 27 maja 2014 r. 

 

 

 

 

Spotkanie rozpoczął Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego  

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, prezentując cel spotkania. Nakreślił także 

kontekst powstania regulacji ustawowych, określających ramy współpracy pomiędzy 

administracją publiczną a sektorem pozarządowym. Przedstawił również wybrane działania 

Departamentu, w tym Program FIO oraz projekty systemowe w ramach Poddziałania 5.4.1 

PO KL, w którym DPP jest beneficjentem systemowym. 

 

Kamil Bobek, Kierownik projektu z ramienia DPP, zaprezentował pokrótce działania 

zaplanowane w projekcie „Wzmocnienie  mechanizmów współpracy finansowej administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”, 

realizowanym w Poddziałaniu 5.4.1 PO KL, w ramach którego zredagowany został projekt 

rekomendacji MPiPS. 

 

Na spotkaniu poruszone zostały następujące kwestie/uwagi: 

 

 ocena efektywności realizacji zadań ex ante i ex post. Działania takie generują 

znaczące koszty, co zniechęcać może samorząd do ich stosowania. W wypadku 

pozostawienia takiej rekomendacji wskazane byłoby zaprezentowanie prostych 

narzędzi, które można byłoby wykorzystać do dokonywania ww. oceny; 

 rozliczanie za rezultaty. Podnoszono głosy, że takie rozwiązanie powinno nie tylko 

ułatwić rozliczanie, ale zapewnić wykonanie założeń projektów. Rozliczanie 

wydatków bowiem nie gwarantuje, że cel został osiągnięty. 

 wzór oferty. Problemem jest szczegółowość i poziom skomplikowania formularza. 

Częstym błędem jest np. mylenie celów projektu z rezultatami/działaniami itd. 



 
 

 
 

 katalog błędów formalnych. Każda z instytucji ogłaszających otwarte konkursy ofert 

kieruje się własną interpretacją przepisów odnośnie koniecznych wymagań 

formalnych, stąd też duże zróżnicowanie regionalne. Wskazane byłoby stworzenie 

obowiązującej wszystkie urzędy listy błędów formalnych. 

 Z ww. kwestią związane jest także przewidzenie możliwości odwołań/uzupełnień 

dokumentacji w przypadku niektórych uchybień formalnych.ustawa PZP. Formularz 

oferty może wprowadzać w błąd, podczas gdy ustawy PZP nie stosuje się do 

przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na 

podstawie ustaw. 

Krzysztof Więckiewicz przypomniał przy okazji o zmianach planowanych w ustawie 

PZP w związku z nową dyrektywą unijną. 

 kwestia występowania o dodatkowe środki przy już realizowanym zadaniu, 

 problem umów wieloletnich – w umowie zagwarantować można jedynie kwotę na 

najbliższy rok budżetowy. Procedura konkursowa powinna, zdaniem zebranych, 

dawać możliwość uwzględniania dynamiki otoczenia i samego budżetu jst. 

Zdaniem DPP rozwiązaniem jest podpisywanie wieloletnich umów, zawierających 

zapis o możliwości dofinansowania w latach kolejnych pod warunkiem zapewnienia 

środków w budżecie jst. 

 problem rozliczeń projektów, wynikający z niewystarczającej wiedzy organizacji na 

ten temat oraz szczegółowości formularza rozliczeń dotacji. 

Część z urzędów prowadzi szkolenia w tym zakresie. Inne zamieszczają pomocniczo 

na swoich stronach internetowych zestawy najczęściej stawianych pytań i odpowiedzi 

(tzw. FAQ). 

Rozwiązaniem mogłoby być także analizowanie najczęstszych przyczyn odrzucenia 

formalnego i zamieszczanie ich na stronie internetowej. 

Wybrane urzędy organizują spotkania konsultacyjne, dostosowują kanały komunikacji 

do grup odbiorców (np. rozmowy telefoniczne, oprócz informacji w internecie). 

Pomocnym rozwiązaniem mogłoby być sporządzenie kompleksowego komentarza do 

rozporządzenia MPiPS z 2010 r. w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy i 

sprawozdania. 



 
 

 
 

 wyjaśnianie organizacjom formularza oferty w kontekście karty oceny projektu. Tym 

samym organizacje będą miały jasność co do kryteriów oceny ich projektu. 

 wymogi odnośnie załączników do formularza oferty. Powinno się wymagać jak 

najmniej załączników, szczególnie w odniesieniu dokumentów, które dostępne są na 

stronach internetowych (np. KRS). Z drugiej strony zebrani przedstawiciele urzędów 

nadmieniali, że przy dużym obłożeniu pracowników nie ma możliwości takiej 

weryfikacji dokumentów. Wobec powyższego wydaje się, aby w przedmiocie 

niezałączania zbędnych dokumentów edukować organizacje w ogłoszeniu 

konkursowym, na etapie podpisywania umowy, na stronie internetowej organu oraz 

ewentualnie mailowo. 

 wkład własny – powinna zostać ustalona jedna definicja – czy chodzi tylko o wkład 

finansowy, czy także o wkład rzeczowy? Jak mają się do wkładu własnego środki od 

sponsorów? 

 konflikt interesów. Powinien być brany pod uwagę przy powoływaniu komisji 

konkursowych. W środowiskach lokalnych rodzi to często problem ze 

skompletowaniem składu komisji, szczególnie w odniesieniu do konkretnych 

obszarów zadań publicznych. 

 generator wniosków – narzędzie tego typu zdecydowanie usprawnia obsługę 

konkursu.  

 

Zgłoszono uwagę, że na str. 15 omawianych rekomendacji napisano, że poręczenia 

przyznawane są decyzją Rady Gminy, podczas gdy faktycznie to organ wykonawczy udziela 

poręczeń dla konkretnych osób, a Rada określa jedynie ogólny limit środków na ten cel. 

Na str. 14 powinna zostać dokonana korekta – środki przeznaczone na poręczenia muszą być 

zabezpieczone w budżecie jst (art. 212 ustawy o finansach publicznych). Należy zmienić 

sformułowanie, że stosowanie poręczeń wymaga zabezpieczenia środków w postaci rezerwy. 

Dodatkowo należy podkreślić, że pożyczki i poręczenia mogą być udzielane tylko w związku 

z realizacją zadań własnych gminy. 

 

Postulowano wprowadzenie możliwości skróconego/uproszczonego formularza oferty, w 

przypadku niewielkich projektów. 



 
 

 
 

 

Krzysztof Więckiewicz poinformował, że rozważane jest wprowadzenie formuły etapowej 

oceny projektów, gdzie pierwszym etapem byłaby ocena pomysłu na projekt, a dopiero  

w dalszej kolejności całego projektu. 

 

Jako dobrą praktykę wskazano wspieranie realizacji projektów przez organizacje 

pozarządowe przez przekazywanie środków na ich wkład własny. 

 

Zgłoszono także uwagę, że omawiane rekomendacje powinny być skonsultowane  

z przedstawicielami JST. 

Uczestnicy spotkania wyrażali pozytywne opinie na temat rekomendacji i potrzeby ich 

upowszechniania w regionach. 

Uzupełniona wersja rekomendacji zostanie przesłana uczestnikom spotkania. 

 

 


