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Ocena Skutków Regulacji do projektu uchwały Rady Mi nistrów w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego pod nazw ą „Rz ądowy Program –  

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”  

 

1. Podmioty, których dotyczy regulacja: 

1) organizacje pozarządowe; 

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o 

stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności poŜytku publicznego. 

 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt uchwały był przedmiotem konsultacji społecznych z adresatami 

„Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, tj. organizacjami 

pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i 

związków wyznaniowych prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. Dodatkowo 

projekt „Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” został pozytywnie 

zaopiniowany przez Radę Działalności PoŜytku Publicznego, będącą organem 

opiniodawczo-doradczym oraz pomocniczym ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego, skupiającą w szczególności przedstawicieli świeckich i 

wyznaniowych środowisk organizacji pozarządowych. 

Ponadto, konsultacje dokumentów zostały ogłoszone na stronie internetowej 

Departamentu PoŜytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i istniała 

moŜliwość zgłaszania uwag drogą elektroniczną.  

 

3. Skutki dla bud Ŝetu państwa i bud Ŝetów samorz ądu terytorialnego 

Wprowadzenie regulacji zawartych w projekcie przedmiotowej uchwały 

przewiduje wydatki z budŜetu państwa na wsparcie inicjatyw podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe oraz wyznaniowe osoby prawne i jednostki organizacyjne 

prowadzące działalność poŜytku publicznego (tj. działalność społecznie uŜyteczną) w 

2008 r. oraz w 2009 r. w wysokości 60 mln zł. Środki na „Rządowy Program – 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” są przewidziane w ustawie budŜetowej na rok 

2008.  
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Jednocześnie, proponowane regulacje nie spowodują skutków finansowych dla 

budŜetów samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ na rynek pracy. 

Proponowana regulacja przewiduje finansowe wspieranie działań inicjowanych 

przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych, o których 

mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i 

o wolontariacie  (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873, z późn. zm.)  (m.in. działanie 

Porozumienia na rzecz aktywizacji zawodowej – inicjatywy proponujące oryginalne 

formy pobudzania aktywności na rynku pracy, przede wszystkim wobec grup i osób 

będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a takŜe inicjatywy 

rozwijające poradnictwo i doradztwo zawodowe dla młodzieŜy; rozwój ekonomii 

społecznej). Ponadto jak uczy doświadczenie z funkcjonowania „Rządowego 

Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w latach 2005-2007 niektóre 

organizacje pozarządowe przy realizacji zadań publicznych finansowanych w ramach 

tego Programu zatrudniają pracowników, np. rehabilitantów, nauczycieli, opiekunów. 

„Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” słuŜy równieŜ stosowaniu 

elastycznych form rynku pracy. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń 

szacuje się, iŜ w ramach realizacji zadań publicznych, na czas realizacji tych zadań 

zostało zatrudnionych ok. 6000 osób, charakteryzujących się specjalistyczną wiedzą i 

umiejętnościami niezbędnymi do realizacji projektu. 

 

4.  Wpływ na konkurencyjno ść zewnętrzną i wewn ętrzną. 

Wejście w Ŝycie projektu uchwały nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

zewnętrzną i wewnętrzną w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

5. Wpływ na rozwój regionalny. 

Proponowana regulacja przewiduje finansowe wspieranie działań inicjowanych 

przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych, o których 

mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i 

o wolontariacie  (Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873, z późn. zm.), w tym działalności 

wspomagającej inicjowanie porozumień na rzecz integracji wspólnot i społeczności 

lokalnych. 
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 Zawiązywane w ramach „Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich” partnerstwa wpływają na poziom identyfikacji społeczności lokalnych 

z celami i zasadami polityki rozwoju. Omawiany Program jest szczególnym 

instrumentem programowym i finansowym, mającym na celu wspieranie organizacji 

pozarządowych, który z uwagi na horyzontalne ujęcie formuły wsparcia trzeciego 

sektora, w kolejnych etapach jego realizacji otwiera moŜliwości wyrównywania szans 

rozwoju inicjatyw obywatelskich, poprzez docieranie do środowisk społecznie 

zaniedbanych. „Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” wpływa takŜe 

na partycypację trzeciego sektora w realizacji zadań w zakresie rozwoju lokalnego i 

regionalnego w ramach funduszy strukturalnych (EFS i EFRR). 

 

6. Zgodno ść z ustawodawstwem Unii Europejskiej. 

Zaproponowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.  


