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Notatka z XVIII posiedzenia 

Komitetu Sterująco – Monitorującego 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

w dniu 6 grudnia 2016 r., 

Warszawa, MRPiPS, ul. Żurawia 4a 

 

 

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. Beata Matyjaszczyk – Związek Harcerstwa Polskiego, 

4. Agnieszka Kępa – Urząd Miasta Poznania, Związek Miast Polskich, 

5. Jakub Wygnański – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, 

6. Andżelika Wardęga  – Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku 

Publicznego, 

7. Paweł Tomczak – Związek Gmin Wiejskich RP 

II.   Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej FIO – Departamentu Ekonomii Społecznej i 

Pożytku Publicznego w MRPiPS: 

1. Piotr Kontkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku 

Publicznego 

2. Filip Kołodziejski – Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, 

3. Aleksandra Krugły – Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego. 

4. Izabela Molenda - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego 

 

III.  Zaproszeni goście: 

1. Joanna Piechocka – Centrum PISOP 

2. Daniel Prędkopowicz – Fundacja Fundusz Współpracy 

3. Łukasz Waszak – Centrum OPUS 

4. Marcin Wojtkowiak – Doradztwo Społeczne i Gospodarcze 
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Program posiedzenia: 

• Informacja o stanie realizacji celów FIO i poziomie osiągnięcia wskaźników za 2015 

rok – Filip Kołodziejski, DPP 

• „Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014 – 2020” – prezentacja raportu 

końcowego – Marcin Wojtkowiak, przedstawiciel ewaluatora, konsorcjum Doradztwo 

Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra/ Laboratorium Zmian. Badania społeczne 

Marta Prusińska 

• Trzy lata funkcjonowania regrantingu w Priorytecie 1  

-  podsumowanie statystyczne – Izabela Molenda, DPP 

- dyskusja z przedstawicielami Operatorów moderowana przez Karolinę Cyran – 

Juraszek, KSM FIO 

• Prezentacja sprawozdania z prac KSM FIO w kadencji 2015 – 2016 – Aleksandra 

Krugły, DPP 

• Sprawy różne 

 

Spotkanie otworzył Piotr Kontkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej 

i Pożytku Publicznego, który powitał zebranych i przedstawił program posiedzenia. 

 

Następnie przekazał głos Filipowi Kołodziejskiemu, który zaprezentował informacje o stanie 

realizacji celów FIO i poziomie osiągnięcia wskaźników za 2015 r. (załącznik nr 1) 

 

W kolejnym punkcie programu Marcin Wojtkowiak, przedstawiciel konsorcjum firm, które 

zrealizowało „Badanie systemu monitorowania P FIO 2014 – 2020” omówił wyniki badania 

oraz główne wnioski i rekomendacje (prezentacja stanowi załącznik nr 2). 

 

Po prezentacji dotyczącej badania, Izabela Molenda wprowadziła zebranych w temat 

podsumowania trzech lat funkcjonowania regrantingu w Priorytecie 1 P FIO, prezentując dane 

statystyczne (załącznik nr 3). Po zapoznaniu się z danymi liczbowymi Karolina Cyran – 

Juraszek otworzyła dyskusję na temat doświadczeń związanych z wdrażaniem ww. 

mechanizmu, podkreślając, jak ważne w sytuacji projektowanej zmiany Instytucji 

Zarządzającej FIO jest przekonanie decydentów do kontynuacji regrantingu w kolejnych 

konkursach w sposób udoskonalony, korzystając z dotychczasowych doświadczeń. 
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Rafał Dymek przypomniał, że przed kilkoma dniami podczas konferencji prasowej Wojciech 

Kaczmarczyk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów podkreślał, że regranting jest jednym z najcenniejszych elementów P FIO. 

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele operatorów z województw łódzkiego (Łukasz Waszak 

z Centrum OPUS), mazowieckiego (Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy) 

oraz wielkopolskiego (Joanna Piechocka z Centrum PISOP).   

Reprezentanci operatorów zaprezentowali krótkie podsumowania swojej pracy w regionach, 

które stały się punktem wyjścia do szczegółowej dyskusji m.in. o praktyce wdrażania oraz 

dotychczasowych rezultatach w Priorytecie 1. 

Najważniejsze wnioski z dyskusji dotyczyły następujących kwestii: 

• Warto podjąć wysiłki w celu zaktywizowania społeczności na obszarach, które stanowią 

tzw. „białe plamy” – są to tereny, na których nie było zainteresowania programami 

dotacji oferowanymi przez operatorów. Według rozeznania problem ten dotyczy z 

jednej strony obszarów, na których wsparcie dla inicjatyw społecznych jest na tyle 

szerokie, że nie ma dużej potrzeby uzupełniania ich wsparciem w ramach regrantingu z 

FIO (np. bogate gminy w okolicach Bełchatowa, które same finansują większość 

oddolnych inicjatyw), z drugiej zaś gmin położonych poza szlakami wyznaczanymi 

przez główne drogi, peryferyjnych (np. powiat pajęczański w województwie łódzkim). 

Zebrani zgodzili się, że ważne jest zidentyfikowanie obszarów i grup wykluczonych ze 

wsparcia w ramach Priorytetu 1, jak również dotarcie do przyczyn owego wykluczenia.  

• Operatorzy informowali, że poza przyznawaniem dotacji, duży nacisk kładli na 

działania dodatkowe, takie jak konsultacje dla potencjalnych i aktualnych 

projektodawców, seminaria i webinaria. Działania te cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. 

• Dużym wyzwaniem dla organizacji ubiegających się o role operatorów jest zdobycie 

wkładu własnego w wysokości wskazanej w regulaminie konkursu FIO. Obecni na 

spotkaniu operatorzy podzielili się różnorodnymi doświadczeniu w gromadzeniu 

środków na ten cel, m.in. poprzez udział w konkursie na wkłady własne od marszałka 

województwa czy też pozyskiwanie środków od firm.  

• Jakub Wygnański podkreślił potrzebę zebrania i podsumowania doświadczeń z 

dotychczasowego wdrażania regrantingu w Priorytecie 1, które de facto miało charakter 

swoistego pilotażu. Wyraził przekonanie, że jeśli nastąpi sytuacja, w której rząd 
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zrezygnuje z kontynuacji ww. mechanizmu w FIO lub innym programie rządowym, 

warto wziąć pod uwagę możliwość zainteresowania tym rozwiązaniem marszałków w 

poszczególnych województwach.  

 

Członkowie Komitetu reprezentujący strony pozarządową i samorządową wyrazili 

zainteresowanie uwzględnieniem w programie najbliższego posiedzenia plenarnego Rady 

Działalności Pożytku Publicznego punktu poświęconego pracom KSM FIO. 

 

Piotr Kontkiewicz, zastępca Dyrektora DPP poinformował, że podjęto już pierwsze kroki w 

celu wyłonienia KSM FIO na kadencję 2017 – 2020. Zgodnie z uchwałą nr 48 Rady 

Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 listopada 2018 r. RDPP rekomenduje wyłanianie 

kandydatów spośród strony pozarządowej w procedurze zastosowanej przy wyłanianiu składu 

KSM FIO I kadencji. W 17-osobowym Komitecie znajdzie się 8 przedstawicieli NGO, spośród 

których 2 wyłoni RDPP spośród swoich członków, natomiast 6 zostanie wybranych spośród 

zgłoszeń zebranych w ramach otwartego naboru. 

 

Ostatnim punktem spotkania było podsumowanie prac KSM FIO obecnej kadencji. Aleksandra 

Krugły krótko omówiła sprawozdanie przygotowane przez DPP, którego projekt został 

przekazany wcześniej członkom KSM drogą elektroniczną. Zgromadzeni podjęli decyzję o 

zgłoszeniu ewentualnych uwag również drogą elektroniczną. 

 

Na zakończenie spotkania Andżelika Wardęga, Dyrektor DPP, podziękowała członkom KSM 

FIO za dotychczasową efektywną współpracę.  

 

 

 

 


