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Notatka z XIV posiedzenia 

Komitetu Sterująco – Monitoruj ącego 
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

w dniu 25 kwietnia 2016 r., 
Warszawa, MRPiPS, ul. Żurawia 4a, sala 300 B 

 
Obecni:  
I. Członkowie/zastępcy członków Komitetu Sterująco – Monitorującego P FIO:  

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

2. Karol Gutsze – Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, 

3. Karolina Cyran-Juraszek – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 

4. Bartłomiej Głuszak – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych/ FOSa, 

5. Ewa Gałka – Centrum PISOP/ Sieć SPLOT/ ZMP 

II.  Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej FIO – Departamentu Pożytku Publicznego  

w MRPiPS: 

1. Andżelika Wardęga  – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, 

2. Filip Kołodziejski – Departament Pożytku Publicznego, 

3. Stefan Kołucki – Departament Pożytku Publicznego, 

4. Aleksandra Krugły – Departament Pożytku Publicznego, 

III.  Zaproszeni goście: 

1. Marta Gumkowska – Stowarzyszenie Klon/ Jawor 

Czas trwania posiedzenia: godz. 11.00 – 15.00 

 

Ramowy program posiedzenia:  

1. Cele, priorytety i kierunki działań FIO, a także kryteria przyznania dotacji w 

świetle badań sektora organizacji pozarządowych z 2015 roku – Marta 

Gumkowska, Stowarzyszenie KLON/ JAWOR 

 
2. Omówienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych oraz 

wewnątrzresortowych do projektu Regulaminu FIO w 2017 r.  
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XII posiedzenie Komitetu Sterująco – Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2014 – 2020 rozpoczęła Pani Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu 

Pożytku Publicznego, od przywitania uczestników, omówienia celu oraz programu 

posiedzenia. 

Ad. 1.  

Pani Marta Gumkowska ze Stowarzyszenia Klon / Jawor przedstawiła prezentację, w której 

dokonała przeglądu wyników ostatnich badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie 

w kontekście celów, priorytetów i kierunków działań zapisanych w Programie FIO 

(ustalono, że prezentacja zostanie przesłana członkom KSM FIO na skrzynki poczty e-mail).  

Ad. 2.  

Ze względu na dużą liczbę uwag do projektu Regulaminu konkursu FIO 2017 podczas 

aktualnego posiedzenia omówiono uwagi zgłoszone w ramach konsultacji 

wewnątrzresortowych oraz społecznych – odnoszące się do części ogólnej konkursu. 

Uwagi dotyczące Priorytetu 1 oraz kryteriów strategicznych zostaną przedyskutowane 

podczas kolejnego spotkania. 

Dyskutowano na temat istnienia wielu ścieżek / komponentów, priorytetów w FIO. Bartłomiej 

Głuszak stwierdził, że ta różnorodność jest bogactwem FIO, dzięki czemu program jest 

dostosowany do specyfiki różnych organizacji, wspierając inicjatywy obywatelskie w sposób 

dostosowany do małych i dużych podmiotów. Podobnego zdania był Karol Gutsze.  

Zdaniem Rafała Dymka problemem jest nie tyle struktura, tj. duża liczba komponentów etc. w 

FIO, ale komunikacja dotycząca owej struktury (struktura regulaminu, ogłoszenia). Dodał, że 

komponenty są interesujące dla specyficznych, wyspecjalizowanych grup NGO, natomiast dla 

szerszej grupy – wariant ogólny. 

Karolina Cyran-Juraszek również podkreśliła rolę skutecznej komunikacji zasad FIO. Jej 

zdaniem w konkursie na 2017r. warto pokazać, np. w formie schematu np. fakt wprowadzenia 

tematów w Priorytecie 1, listę 16 operatorów itp. Podkreśliła, że FIO nie ma być z założenia 

innowacyjny, ale skupiać się na wspieraniu inicjatyw lokalnych.  
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Stefan Kołucki zauważył, że od czas wprowadzenia Przewodnika dla organizacji „Jak 

przygotować projekt w ramach konkursu FIO” zmniejszyły się wątpliwości zgłaszane przez 

podmioty ubiegające się o dotacje. 

Członkowie Komitetu opowiedzieli się za wykorzystaniem infografik w przekazywaniu 

najważniejszych zasad konkursu, uproszczeniem Regulaminu i ogłoszenia. Rafał Dymek 

podkreślił, że duże programy europejskie również mają obszerne przewodniki, z którymi 

szereg organizacji ma problemy. Zaproponował, aby iść małymi krokami w kierunku 

uproszczenia, ale bez popadania w skrajności. Karolina Cyran-Juraszek zauważyła, że 

dobrym pomysłem jest komunikat, który podsumowuje najważniejsze zmiany w stosunku do 

2016 r.   

Bartłomiej Głuszak podkreślił, że KSM FIO jest jednym z najbardziej demokratycznych, 

ewoluujących ciał tego typu, czego osoby z zewnątrz nie są świadome. Zasugerował bardziej 

szczegółowe informowanie o działaniach KSM na stronie internetowej DPP.  

Następnie omawiano uwagi zgłoszone ramach konsultacji wewnątrzresortowych i 

społecznych dotyczące części ogólnej. Ustalenia KSM w odniesieniu do poszczególnych 

uwag znajdują się w załączonym pliku Excel w arkuszu pn. „Konsultacje społeczne”  

w kolumnie pn. „Ustalenia KSM” oraz w arkuszu „Konsultacje wewnątrzresortowe”  

w kolumnie pn. „Ustalenia KSM” 

Kolejne posiedzenie Komitetu Sterująco – Monitorującego FIO zaplanowane zostało na 24 

maja 2016 r. Na prośbę części członków termin ten został przesunięty na 8 czerwca br. 

 

 

 

  


