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Protokół z XI posiedzenia 

Komitetu Sterująco – Monitorującego 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

w dniu 7 grudnia 2015 r., 

Warszawa, MRPiPS, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala A i B 

 

Obecni:  

I. Członkowie/zastępcy członków Komitetu Monitorującego P FIO:  

1. Izabela Leśniak – Związek Miast Polskich, 

2. Rafał Dymek – Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 

3. Karol Gutsze – Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, 

4. Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. 

II. Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej FIO – Departamentu Pożytku Publicznego  

w MRPiPS: 

1. Piotr Kontkiewicz  –  zastępca dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego, 

2. Andżelika Wardęga  – naczelnik Wydziału Programów, Analiz i Współpracy, 

3. Krzysztof Zawiślak – naczelnik Wydziału Nadzoru, 

4. Filip Kołodziejski – Departament Pożytku Publicznego, 

5. Stefan Kołucki – Departament Pożytku Publicznego, 

6. Anna Polak – Departament Pożytku Publicznego, 

7. Marta Szelągowska – Departament Pożytku Publicznego. 

III. Zaproszeni goście: 

1. Piotr Kwiatkowski – Fundacja Razem, 

2. Joanna Kwiatkowska – Fundacja Razem, 

3. Tadeusz Joniewicz  – Fundacja CRS.PL, 

4. Grzegorz Piskalski – Fundacja CRS.PL, 

5. Anna Kowalska – FSNT – NOT, 

6. Wiesław Zakrzewski – Fundacja OPOR, 

7. Izabela Dembicka – Starska  –  Stowarzyszenie Klon – Jawor, 

8. Magdalena Huszcza – Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych, 

9. Arkadiusz Jachimowicz – Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych, 

10. Miłosz Ukleja – Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych, 

11. Ilona Pietrzak – Instytut Spraw Obywatelskich. 
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Czas trwania posiedzenia: godz. 11.00 – 15.00 

 

Ramowy program posiedzenia:  

1. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń organizacji realizujących projekty 

w ramach Komponentu Działań Systemowych w konkursach FIO 2014, FIO 2015 

i FIO 2016 

2. Informacje ogólne nt. realizacji projektów w ramach Priorytetu 4, kierunek 

działania: Zwiększenie kompetencji organizacji obywatelskich – przedstawiciel 

Departamentu Pożytku Publicznego 

3. Tematy w Komponencie Działań Systemowych w konkursie FIO 2017 

4.  Sprawy różne 

 

XI posiedzenie Komitetu Sterująco – Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2014 – 2020 rozpoczął Pan Piotr Kontkiewicz, zastępca Dyrektora 

Departamentu Pożytku Publicznego,  od przywitania uczestników oraz omówienia celu 

posiedzenia. 

Pan Karol Gutsze w imieniu Komitetu Sterująco – Monitorującego również przywitał 

gości i podziękował za zorganizowanie spotkania nadmieniając przy tym, że Komitet 

Sterująco – Monitorujący na bieżąco próbuje poszukiwać dobrych elementów 

funkcjonowania FIO i spotkanie to odbywa się m. in. po to, aby lepiej zrozumieć istotę i cel 

Komponentu Działań Systemowych. 

Ad. 1. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń organizacji realizujących projekty 

w ramach Komponentu Działań Systemowych w konkursach FIO 2014, FIO 2015 i FIO 

2016 

W pierwszej części posiedzenia omówione zostały projekty realizowane w ramach 

Komponentu Działań Systemowych. Przedstawiciele organizacji przybyli na spotkanie 

Komitetu Sterująco – Monitorującego,  przedstawili informacje dotyczące poszczególnych 

działań w realizowanych zadaniach.  

 

Tytuł zadania: 1(00)% wsparcia dla 3 sektora – konkurs FIO 2015  –  przedstawiciele 

Instytutu Spraw Obywatelskich 
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Pani Ilona Pietrzak krótko przedstawiła najważniejsze informacje na temat działalności 

Instytutu Spraw Obywatelskich. Nadmieniła, że Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest 

organizacją pozarządową niezależną od partii politycznych, której celem są systemowe 

zmiany społeczne, a specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze i 

strażnicze.  

Następnie Pani Ilona Pietrzak przedstawiła informacje związane z realizacją projektu. 

Wspomniała, że celem projektu realizowanego w partnerstwie było budowanie stabilności i 

niezależności finansowej fundacji i stowarzyszeń w Polsce poprzez opracowanie i wdrożenie 

narzędzi, które pozwoliły organizacjom pozarządowym posiadającym status organizacji 

pożytku publicznego pozyskiwać świadomych darczyńców 1%. Projekt miał zasięg 

ogólnopolski i był skierowany do wszystkich organizacji posiadających status OPP, w 

szczególności zaś do organizacji, które do tej pory miały niższe przychody z 1%, organizacji, 

którym trudniej jest prowadzić skuteczne kampanie, między innymi ze względu na brak 

środków na promocję, czy ze względu na specyfikę prowadzonych działań (przykładowo 

organizacje strażnicze). Część działań (kampania spotowa) skierowana była także do 

podatników, by w sposób świadomy przekazywali na rzecz OPP 1% podatku. Realizacja 

projektu pomogła organizacjom poznać nowe zasady przekazywania 1%, które zaczną 

obowiązywać w 2016 roku. Uzyskały one dostęp do bezpłatnych narzędzi, które pozwolą im 

na przygotowanie przekazów kierowanych do odbiorców swoich działań, by Ci wspierali ich 

1%. Innowacją w projekcie było miedzy innymi to, że duży akcent został położony na 

budowanie przez organizacje, którym przekazuje się 1% podatku, trwałej i stabilnej relacji z 

darczyńcami. Pozwoli to na tworzenie przez organizacje podstaw do rozwijania stabilności 

finansowej nieuzależnionej tylko od grantów czy od jednorazowych przekazów z PIT.  

W ramach projektu przygotowano:  

- raport, w którym w przystępnej formie zawarta jest jakościowa analiza mechanizmu 1%, 

planowanych zmian oraz trendów i wytycznych dla organizacji.  

-  Bank Wiedzy o 1%, gdzie znajdą się najbardziej przydatne, praktyczne informacje istotne z 

punktu widzenia III sektora na temat mechanizmu 1%, Są to np. banery, hasła fundraisingowe 

(FR), manuale i videocasty, w których przygotowane zostaną informacje, jak krok po kroku 

przygotować kampanię 1% w nowych realiach, jak utrzymać i rozwijać relacje z osobami 

przekazującymi 1%, by stali się oni świadomymi i regularnymi darczyńcami.  

- kongres podsumowujący rezultaty projektu z udziałem specjalistów i przedstawicieli OPP, 

instytucji publicznych. 
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Tytuł zadania: Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i 

zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora – konkurs FIO 2015 – 

przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych 

 

Pan Cezary Miżejewski przedstawił informacje dotyczące realizacji dwuletniego 

projektu. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału 120 organizacji, zrzeszonych 

we WRZOS i w spółdzielniach socjalnych należących do OZRSS, w zakresie wdrożenia 

wystandaryzowanych narzędzi służących do prowadzenia świadomej i zgodnej z prawem 

polityki finansowej i fundrasingowej oraz ich wiarygodności wobec opinii publicznej i 

partnerów publiczno – prywatnych. Długofalowo, dzięki efektowi kaskadowemu, projekt 

przyczyni się do poprawy funkcjonowania pozostałych członków obu sieci. 

Projekt odpowiada na problem niskich kompetencji w sferze prawnych i finansowych 

podstaw działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz fundraisingu, po 

stronie organizacji, spółdzielni, jak i instytucji publicznych, co wpływa na niski potencjał 

organizacji i spółdzielni w zakresie świadczenia usług społecznych, na które rośnie popyt. 

Osłabia to także wiarygodność sektora, co znacząco utrudnia pozyskiwanie środków i 

skuteczne realizowanie celów statutowych. 

Cel zostanie osiągnięty poprzez: 

1) Zwiększenie wiedzy i kompetencji 120 liderów/członków zarządów oraz kadry 

finansowej z zarządzania finansami w sferze działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku 

publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i sprawozdawczości finansowej 

oraz mierzenia efektów społecznych, poprzez kompleksowy program edukacyjny 

2) Uporządkowanie i upowszechnienie wiedzy nt. finansowych i prawnych aspektów 

prowadzenia dział. nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz fundraisingu wśród 320 

przedstawicieli organizacji i spółdzielni, poprzez konferencję upowszechniającą, www, 

newsletter, poradniki i artykuły 

3) Wzmocnienie wiarygodności instytucjonalnej i zwiększenie transparentności w 

obszarze finansów w wybranych organizacjach i spółdzielniach poprzez przeprowadzenie 15 

audytów finansowych, społecznych oraz lustracji wraz z pogłębioną analizą porównawczą 

stosowanych procesów i praktyk 

4) Stworzenie mechanizmu replikowania standardu działania budującego wiarygodność 

sektora oraz ułatwiającego pozyskiwanie środków poprzez wykształcenie 10 ekspertów 
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wewnętrznych wspierających wdrażanie standardu w kolejnych organizacjach oraz stronę 

www z produktami i rezultatami projektu. 

Działania w projekcie obejmują: badanie jakościowe organizacji członkowskich 

federacji WRZOS, kompleksowy program szkoleniowy Akademia PLN! dla 50 liderów 

organizacji i spółdzielni socjalnych, cykl szkoleń otwartych dla 60 członków WRZOS, 15 

audytów finansowych i społecznych oraz analizę porównawczą w celu rozpoczęcia procesu 

standaryzowania wskaźników finansowych i efektywnościowych (benchmarking), 

przygotowanie 10 ekspertów wewnętrznych w zakresie planowania finansowego i mierzenia 

oddziaływania społecznego do wspierania organizacji członkowskich WRZOS i OZRSS we 

wdrażaniu efektów projektu, stałą analizę i szerokie upowszechnianie w formie publikacji i 

artykułów informacji nt. prawnych, finansowych i zarządczych aspektów prowadzenia 

działalności nieodpłatnej i odpłatnej, konferencję upowszechniającą efekty projektu dla 150 

osób. 

Pan Karol Gutsze wyraził swoje wątpliwości związane z finansowaniem działań 

spółdzielni socjalnych ze środków  FIO, a nie np. z  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Pan Cezary Miżejewski zaznaczył, że spółdzielnie socjalne są tak samo traktowane jak 

organizacje pozarządowe, a EFS nie finansuje tego typu działań. 

 

Tytuł zadania: Droga do Polski Obywatelskiej – konkurs FIO 2016 – przedstawiciele Sieci 

Wspierania Organizacji Pozarządowych 

 

Pan Arkadiusz Jachimowicz przedstawił podstawowe informacje o projekcie. Zaznaczył 

on że, celem projektu jest wzmocnienie roli obywateli i członków organizacji pozarządowych 

w działaniach na rzecz kierunku rozwoju organizacji pozarządowych i sektora 

obywatelskiego w Polsce poprzez realizację Strategicznej Mapy Drogowej (SMD). Cel 

zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie (w wymiarze ogólnopolskim oraz regionalnym) 

liderów sektora obywatelskiego do skuteczniejszego i efektywniejszego realizowania działań 

społecznych we współpracy z NGO, ruchami społecznymi, grupami nieformalnymi oraz 

obywatelami z wykorzystaniem i wzmocnieniem ich potencjału i zasady partnerstwa. SMD 

pokazuje mechanizmy działania obywatela, który chce brać czynny udział w życiu 

społecznym, oraz rolę NGO we wzmacnianiu wpływu obywatela na sprawy publiczne. 

Kluczowe w SMD są działania organizacji od wsparcia obywatela (w jego kompetencjach), 

przez pomoc w zaspokajaniu jego potrzeb, reprezentowaniu jego interesów i angażowaniu go 
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w sprawy społeczności lokalnej, aż po tworzenie systemu współpracy niezależnego od 

administracji publicznej i rynku. SMD to suma zaplanowanych działań mających się 

przyczynić do wspólnego realizowania zawartej w Mapie wizji i misji (wypracowanych przez 

sektor pozarządowy). Wiele zależy od działania (strategii) poszczególnych organizacji, ich 

partnerstw czy koalicji, także działań prowadzonych już wcześniej. Mapa ma pomóc we 

wspólnym tworzeniu i realizacji tychże strategii, czyli przyczynić się do rozwoju szeroko 

pojętego społeczeństwa obywatelskiego.  

Pan Arkadiusz Jachimowicz i Pan Miłosz Ukleja przedstawili film ukazujący 

wypowiedzi osób tworzących Mapę, a także cały proces i etapy jej powstawania.  

Pan Karol Gutsze  wyraził obiekcje co do sposobu wdrażania SMD. O ile cel  tego 

przedsięwzięcia jest jego zdaniem istotny, to wątpliwa jest zasadność jego realizacji w 

formule projektu systemowego w KDS.  

Pan Arkadiusz Jachimowicz i Pan Miłosz Ukleja zaznaczyli, że eksperci poświęcają 

swój czas wolontarystycznie, a większość pieniędzy zostaje przekazanych na koszty takie jak 

np. noclegi, obiad itp. Dlatego posiłkują się środkami zewnętrznymi i chcą to robić wspólnie z 

I i II sektorem. Wkład finansowy to około 750 tysięcy złotych, a praca w ramach Krajowego 

Panelu Ekspertów  jest bezpłatna, opłacany będzie natomiast sekretariat.  

Pan Filip Kołodziejski zadał pytanie, w jaki sposób wybierano ekspertów do Panelu. 

Wyjaśniono, że  ośrodki sieci SPLOT zaprosiły pierwszą grupę  ekspertów regionalnych 

kierując się własnym rozeznaniem, a później wybrany skład miał możliwość zaproszenia 

kolejnych. W skład Krajowego Panelu Ekspertów weszli eksperci regionalni, wybrani przez  

grupę wojewódzką oraz eksperci zaproszeni przez SPLOT i OFOP.  

Następnie Pani Andżelika Wardęga otworzyła dyskusję związaną z wypracowaniem 

propozycji tematów w Komponencie Działań Systemowych na 2017 r. Podczas dyskusji 

przedstawiciele Instytutu Spraw Publicznych zasygnalizowali, że należy położyć nacisk  na 

działania informacyjne, aby uświadomić społeczeństwo na temat roli III sektora oraz bliżej 

zaznajomić z problematyką pracy i wynagradzania w organizacjach. 

Pani Izabela Dembicka – Starska zaznaczyła, że tematy formułowane powinny być 

szeroko albo wąsko, jednakże bardzo precyzyjnie. Projektów w Komponencie Działań 

Systemowych nie jest dużo i należy zachęcić organizacje do współpracy nad 

wypracowywaniem tematów.  

Pan Rafał Dymek zwrócił uwagę, że kwestia wyboru tematów pozostaje sporna i co 

roku poruszana jest na Komitecie Sterująco – Monitorującym.  
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Uczestnicy spotkania zgodzili się również, że kluczowa jest stabilność przy określaniu 

zasad dofinansowania. Dlatego dobrze, ze istnieją projekty dwuletnie i trzyletnie. Potrzebna 

jest również świadomość wśród administracji.  

Pan Karol Gutsze podziękował Pani Izabeli Dembickiej – Starskiej za cenne uwagi i 

wyraził zaniepokojenie, że strona ngo.pl w tak niewielkim stopniu wykorzystywana jest do 

promocji projektów realizowanych w Komponencie Działań Systemowych. 

Pan Piotr Kontkiewicz omówił zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie związane m.in. z kwestią wynagrodzeń oraz działalnością odpłatną. 

Przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego odpowiedzieli również na zadane 

pytania związane z terminem ogłoszenia wyników konkursu FIO 2016 oraz z zasadami oceny  

projektów w Komponencie Działań Systemowych. 

Ad. 2. Informacje ogólne nt. realizacji projektów w ramach Priorytetu 4, kierunek 

działania: Zwiększenie kompetencji organizacji obywatelskich – przedstawiciel 

Departamentu Pożytku Publicznego 

 W drugim punkcie posiedzenia Pan Stefan Kołucki omówił informacje nt. realizacji 

projektów w ramach Priorytetu 4, kierunek działania: Zwiększenie kompetencji organizacji 

obywatelskich. Przedstawił cel szczegółowy: Wzmocnienie potencjału III sektora oraz 

alokację i wysokość środków przyznanych w ramach Priorytetu 4 w latach 2014 – 2016. 

Podane zostały progi punktowe  kolejno dla projektów rocznych, dwuletnich i trzyletnich w 

poszczególnych latach, a  także liczba ofert złożonych i dofinansowanych.   

Ad. 3. Tematy w Komponencie Działań Systemowych w Konkursie FIO 2017 

W tym punkcie posiedzenia członkowie Komitetu Sterująco – Monitorującego 

dyskutowali na temat istoty systemowości. Wśród członków komitetu nie budzą wątpliwości 

zapisy wprowadzone w Regulaminie konkursu FIO 2016, precyzujące, że projekty 

realizowane w formule Komponentu Działań Systemowych powinny w skali ogólnopolskiej 

przyczynić się do rozwiązywania problemów i przezwyciężania barier hamujących rozwój 

trzeciego sektora oraz powinny służyć wzmocnieniu całego sektora pozarządowego w Polsce 

i podnosić jakość oraz standardy jego działań. Działania projektu powinny być dostępne dla 

szerokiej grupy organizacji bądź działaczy sektora. 

Rezultaty działań systemowych nie powinny zostać ograniczone do opracowania 

wskazówek, wyników badań, modelu czy np. projektu zmian prawnych. Powinna zostać także 
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podjęta aktywna próba wdrożenia wypracowanych rozwiązań bądź choćby ich pilotażowego 

przetestowania. Ta część ‘wdrożeniowa’ powinna stanowić istotną (a nie tylko symboliczną) 

część działań projektu. W ten sposób projekt systemowy powinien, na ile to możliwe, 

zapoczątkować trwałe rozwiązanie zdiagnozowanego problemu. Projekty systemowe 

powinny wykorzystywać (o ile są dostępne) dotychczas przeprowadzone działania oraz 

zdobyte doświadczenia. Należy jednak wystrzegać się stosowania nadmiernego formalizmu w 

tej kwestii. Ponadto warto upowszechniać produkty i rezultaty powstałe w wyniku 

realizowanych projektów. Przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego zaznaczyli, że 

już poczynione zostały kroki ku temu, poprzez odpowiednie zapisy w Regulaminie, 

stworzenie Atlasu Dobrych Praktyk, wpisy przesyłane przez organizacje i publikowane na 

profilu FIO na facebook’u 

Ostatecznie członkowie Komitetu Sterująco – Monitorującego uzgodnili, że propozycje 

tematów do KDS na 2017 r., wraz z krótkim uzasadnieniem prześlą do 13 grudnia, do 

Departamentu Pożytku Publicznego.  

Ad. 4. Sprawy różne 

W punkcie posiedzenia przeznaczonym dla spraw różnych Pan Stefan Kołucki 

przekazał członkom Komitetu informację zawartą w piśmie otrzymanym od Prezesa 

Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Pana Waldemara Weihsa. W przesłanej 

wiadomości Pan Waldemar Weihs, w związku z otrzymaniem informacji publicznej w formie 

protokołu z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów w dniu 17.11.2015 r., odwołuje się od 

decyzji ZOP i wnioskuje o przyznanie dofinansowania na złożony projekt pt. „Bezpieczne 

zabezpieczenia dla NGO”.  

Po zapoznaniu się ze sprawą, Komitet wyraził ubolewanie z powodu braku 

wystarczających środków na dofinansowanie oferty Dolnośląskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych, jednakże w związku z formalnymi uwarunkowaniami tj. z zapisami  

Regulaminu Konkursu FIO 2016, nie ma możliwości zmiany decyzji Zespołu Oceny 

Projektów. 

Ponadto Pan Karol Gutsze  zaproponował, aby zawrzeć w  Regulaminie FIO 

informację, że członkowie Komitetu Sterująco – Monitorującego mogą mieć wgląd do 

wniosków składanych w ramach Komponentu Działań Systemowych. 
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Kolejne posiedzenie Komitetu Sterująco – Monitorującego FIO odbędzie się 11 

stycznia 2016 r. 


