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Notatka z XV posiedzenia 

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

w dniu 8 czerwca 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. Magdalena Kurpinowicz – Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, 

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

4. 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. Piotr Kontkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego, 

3. Filip Kołodziejski – Departament Pożytku Publicznego, 

4. Jakub Szewczyk – Departament Pożytku Publicznego 

5. Aleksandra Krugły – Departament Pożytku Publicznego, 

III.  Zaproszeni goście: 

1. Karolina Goś-Wójcicka – Główny Urząd Statystyczny 

Czas trwania posiedzenia: godz. 11.00 – 15.00 

 

Ramowy program posiedzenia:  

1. Kondycja organizacji pozarządowych w świetle danych statystycznych a cele 

Programu FIO” – Karolina Goś-Wójcicka, Główny Urząd Statystyczny 

 
2. Omówienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do projektu 

Regulaminu FIO w 2017 r. (cz. 2 – uwagi do Priorytetu 1 oraz kryteriów 

strategicznych) 
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XV posiedzenie Komitetu Sterująco – Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2014 – 2020 rozpoczęła Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Pożytku 

Publicznego, od przywitania uczestników, omówienia celu oraz programu posiedzenia. 

 

Pierwszym punktem spotkania było wystąpienie Karoliny Goś-Wójcickiej z Głównego Urzędu 

Statystycznego, która zaprezentowała wyniki badań prowadzonych przez GUS w kontekście 

celów FIO. (Po posiedzeniu prezentacja została przesłana na adresy mailowe członków KSM 

FIO.) 

 

Następnie Filip Kołodziejski z DPP omówił uwagi zgłoszone w konsultacjach społecznych 

projektu Regulaminu FIO 2017 w odniesieniu do kryteriów strategicznych.  

 

• Ożywioną dyskusję wzbudziła uwaga dotycząca wprowadzenia kryterium 

strategicznego dla projektów wspierających rodzinę. Karolina Cyran – Juraszek wyraziła 

opinię sceptyczną wobec dopisywania jakichkolwiek nowych kryteriów na tak 

zaawansowanym etapie prac nad regulaminem. Dodatkowo podkreśliła, że w przypadku 

proponowanego nowego kryterium pojawią się problemy interpretacyjne, gdyż bardzo wiele 

organizacji w sposób bezpośredni lub pośredni działa na rzecz rodziny. Jej zdaniem kryteria 

strategiczne powinny być możliwe do oceny na poziomie zero-jedynkowym (projekt spełnia/ 

nie spełnia danego kryterium). 

Do kryterium związanego z rodziną odniósł się także Rafał Dymek. Docenił wagę działań 

wspierających rodzinę, jednak zwrócił uwagę, jak ważne jest formułowanie kryteriów, które są 

przekrojowe, a nie tematyczne. W jego opinii z Programu FIO nie wynika, że akurat obszar 

związany z rodziną powinien uzyskać szczególne wsparcie. Podkreślił, że tak ważna zmiana w 

regulaminie nie powinna być wprowadzana bez ważnych przesłanek zewnętrznych, w 

odpowiedzi na jedynie dwie uwagi zgłoszone w konsultacjach społecznych. 

Pani Karolina Cyran-Juraszek przypomniała o problemach związanych z wprowadzeniem 

kryterium dot. poradnictwa prawnego i obywatelskiego w konkursie FIO 2016. Ustalanie ww. 

kryterium było czasochłonne i przy rozważaniach nad jego kształtem członkowie KSM FIO 

wskazywali, że będą starali się unikać sytuacji nadmiernego mnożenia kryteriów 

strategicznych, w szczególności odnoszących się do obszarów tematycznych.  
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• Uwaga dotycząca obniżenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne  

kryteria strategiczne, zwłaszcza 3. i 4., została odrzucona. 

W jednej z uwag został zaproponowany powrót do kryterium strategicznego dla „projektu 

szczególnie wartego dofinansowania” (kryterium 3. W priorytecie 2). W tym punkcie 

dyskusji Jakub Szewczyk z DPP przedstawił analizę dotyczącą stosowania tego kryterium. 

Przypomniał, że audyt wewnętrzny krytykował subiektywny charakter tego kryterium. 

Jednakże z analizy wynika, że eksperci zrozumieli intencje przyświecające stworzeniu takiego 

mechanizmu, przyznając punkty ze względu na pomysł, a nie „sprawność w napisaniu oferty”. 

Subiektywność tego kryterium jest właśnie jego zaletą, pozwala bowiem wesprzeć organizacje 

mniej sprawne w sztuce pisania wniosków, jednak posiadające dobre pomysły na działania. 

Ewa Gałka zabrała głos, przywołując swoje doświadczenia jako ekspertki oceniającej projekty 

FIO. Podkreśliła, że mimo faktu, iż jest to dodatkowa praca, kryterium to jest dobrym 

narzędziem. Sama skorzystała z możliwości jego zastosowania w przypadku trzech projektów, 

które nie były idealnie napisane, ale pomysł zasługiwał na docenienie. 

W toku dyskusji obecni członkowie KSM FIO i pracownicy DPP poszukiwali rozwiązania, 

które pozwoli dodać ww. kryterium „subiektywne” do regulaminu na 2017 r., a jednocześnie 

ograniczyć liczbę punktów, które można otrzymać za spełnienie poszczególnych spośród nich. 

Szukano także pomysłu na doprecyzowanie owego kryterium – czy w wytycznych dla 

ekspertów (Filip Kołodziejski), może wypisać cechy dobrego projektu (Karolina Cyran-

Juraszek), można także nie wskazywać konkretnych cech, ale wskazać, że wniosek spełniający 

to kryterium wyróżnia się na tle puli ofert przypisanych do oceny danego eksperta. Rafał 

Dymek z kolei przypomniał, że w założeniu kryterium to miało być niedookreślone. Mimo 

rożnych pomysłów na ewentualne doprecyzowanie, zmianę wagi punktowej etc., wszyscy 

obecni zgodzili się, że warto przywrócić to kryterium. Również większość zgromadzonych 

zgodziła się, że należy zmniejszyć wagę punktową poszczególnych kryteriów, tak, aby ich 

suma nie była zbyt wysoka. Zmniejszeniu uległa punktacja za: 

- 4. Kryterium strategiczne (Projekt realizowany przez podmiot spełniający dwa kryteria 

łącznie: 1. od 2014 r. nie otrzymał dofinansowania w ramach ogólnopolskiego konkursu FIO 

oraz 2. został wpisany do właściwego rejestru nie później niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem 

konkursu.) z 10 do 9 pkt. 
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- 3. Kryterium strategiczne (Projekt realizowany przez podmiot spełniający dwa kryteria 

łącznie: 1. mający swoją siedzibę w gminie poniżej 25 tys. mieszkańców (GUS, 2014); oraz 2. 

której roczny przychód za 2015 r. nie przekracza 100 tys. zł) z 6 do 5 pkt. 

 

•  Ostatnia część spotkania została poświęcona omówieniu uwag zgłoszonych do Priorytetu 

1.  

Jakub Szewczyk z DPP omówił najczęściej powtarzające się kwestie zgłaszane przez 

uczestników konsultacji społecznych.  

Kilka podmiotów zgłaszało zastrzeżenie, że dopuszczenie wyłącznie ofert wspólnych 

stanowić może istotne ograniczenie w realizacji komponentu regionalnego. Konsultujący 

sugerowali, że należałoby dopuścić możliwość składania ofert indywidualnych. DPP jednak 

chciałby utrzymać dotychczasowe rozwiązanie. W uwagach pojawiały się także głosy, by 

podział na podregiony nie był oparty jako dotychczas na podziale GUS, ale został 

zmodyfikowany według mapy subregionów podobnej do zastosowanej w przypadku Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej.  

Jakub Szewczyk wyjaśnił, że podczas programowania Priorytetu 1 nie było pewności, czy 

współpraca między organizacjami będzie możliwa lub konieczna. Zapis został sformułowany 

dość miękko i w efekcie, w niektórych przypadkach, nie było dużego wyboru kandydatów na 

operatorów. Ewa Gałka przypomniała, że w Wielkopolsce jest pięć subregionów, a jeden 

operator. Jej zdaniem mnożenie operatorów zwiększa koszty obsługi, a łączenie partnerów „na 

siłę” obniża efektywność. Jednakże, jak przypomniał Filip Kołodziejski, na Pomorzu 

operatorem jest konsorcjum aż 7 organizacji, które poradziły sobie z ograniczeniami 

finansowymi i zarządzaniem projektem. 

Karolina Cyran-Juraszek podzieliła się swoimi wyliczeniami dotyczącymi Kujawsko – 

Pomorskiego: na 5 subregionów w perspektywie 3-letniego działania udział jednego operatora 

w kosztach kształtuje się na poziomie 20 tys. zł. Jej zdaniem przy takim budżecie nie da się 

dobrze zarządzać programem, przy jednoczesnym merytorycznym wspieraniu organizacji.  

Rafał Dymek stwierdził, że proponowany system jest bardzo restrykcyjny i ścisły, co może 

doprowadzić do nieprzewidzianych negatywnych zjawisk. Zgadza się jednak z tym, że więcej 



Notatka z XIV Posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 w dniu 8 czerwca 2016 r.         

Strona 5 z 9 

 

partnerstw to więcej korzyści. Zaproponował wariant kompromisowy, który dopuszczałby 

odstępstwa od warunku wymagającego oferenta z każdego subregionu.  

Ewa Gałka argumentowała, że brak siedziby w subregionie wcale nie musi oznaczać niższej 

jakości – np. wszystkie OWES w Wielkopolsce mają siedzibę w Poznaniu, z którego dojeżdżają 

do swoich subregionów. 

• Jakub Szewczyk poinformował, że w zgłaszanych uwagach pojawiło się wiele 

wątpliwości związanych z rolą patronów, czyli organizacji, które same nie aplikują o dotacje, 

ale udzielają aplikującej grupie osobowości prawnej. W nowej formule od 2017 grupy 

nieformalne miałyby współpracować bezpośrednio z operatorami, bez pośrednictwa patronów. 

Rafał Dymek zauważył, że pozostawienie patronów w systemie realizacji Priorytetu 1  jest 

szansą na tworzenie bazy organizacji o kompetencjach potencjalnych operatorów. 

W tym miejscu obecni powrócili do dyskusji o roli operatorów . Karolina Cyran – Juraszek 

zaapelowała, aby nie sprowadzać operatorów do roli tych, którzy mają po prostu 

rozdysponować przypisaną im pulę środków finansowych. Magdalena Kurpinowicz 

podkreśliła, że z punktu widzenia organizacji najważniejsza jest dostępność operatora. Rafał 

Dymek zaproponował z kolei, aby stworzyć tabelaryczne zestawienie z przypisaną minimalną 

wymaganą dla każdego województwa liczbą oferentów, którzy wspólnie realizować będą 

zadanie operatora. Jakub Szewczyk wyraził przekonanie, że bez obowiązkowego partnerstwa 

liczba ofert może nieznacznie się zwiększyć, jednak istnieje ryzyko, że nie dojdzie do transferu 

wiedzy między organizacjami, na którym zależało projektującym system wsparcia w 

Priorytecie 1. Przypomniał też, że w Regulaminie jest zapis, że operator może wyjaśnić, 

dlaczego w danym subregionie nie ma partnera, a Zespół Oceny Projektów może wziąć to pod 

uwagę w ocenie. Piotr Kontkiewicz dodał, że intencją autorów omawianej koncepcji było 

wzmocnienie organizacji także z mniejszych ośrodków.  

Dyskutujący w większości opowiedzieli się za uelastycznieniem zapisów dotyczących liczby 

partnerów. Zaproponowano także, aby przy ocenie merytorycznej dodać punkt wskazujący, że 

oferta powinna być złożona przez taką liczbę podmiotów, które razem będą w stanie zapewnić 

skuteczną realizację zadania.  
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• Kolejną kwestią, która wzbudziła kontrowersje w konsultacjach społecznych był 

nałożony na operatora obowiązek wnoszenia wkładu własnego powiększającego pulę 

mikrodotacji.  Konsultujący projekt regulaminu operatorzy wnioskują o możliwość 

decydowania, na co ów wkład miałby być przeznaczany. Za uwzględnieniem tej uwagi 

opowiedział się Rafał Dymek. Ewa Gałka zauważyła, że np. w Wielkopolsce wkład własny 

operatorzy pozyskują od samorządów, które preferują wsparcie puli na dotacje, gdyż w ich 

oczach jest to dla nich lepsza promocja. Podobnie myślą przedsiębiorcy. 

• Następna uwaga dotyczyła wprowadzenia możliwości częściowego wnoszenia wkładu 

osobowego.  Jakub Szewczyk wskazał, że nie może zostać uwzględniona, gdyż brakuje w 

niej wskazania, jaki miałby być minimalny wkład finansowy, który mógłby być 

uzupełniony do wymaganego poziomu osobowym. 

• Zebrani pozytywnie zaopiniowali uwagę dotyczącą wyszczególnienia wśród środków 

pozyskanych na wkład własny z innych źródeł także tych ze źródeł niepublicznych. 

• Z uwagi na zalecenia NIK, przedstawiciele DPP poinformowali o konieczności odrzucenia 

kolejnej zgłoszonej propozycji – zwiększenia kosztów obsługi zadania publicznego do 

poziomu 30 % (zamiast wpisanych w projekcie regulaminu 20%) dotacji w 

poszczególnych latach. Ewa Gałka wyraziła opinię, że przy limicie 20% operator może 

sfinansować ok. 2 i ¾ etatu, a taki zespół jest mały jak na liczbę zadań, jakie przed nim 

stoją. 

• Zdecydowano natomiast o uelastycznieniu limitów dotyczących II i III kat. kosztorysu tak, 

aby operatorzy na etapie składania oferty mogli zaplanować, w którym roku koszty obsługi 

i promocji mają być wyższe. Zmiana ta nie spowoduje zwiększenia wydatków na 

administrację pozwoli natomiast lepiej rozplanować wydatki związane z realizacją 

projektu. 

• Członkowie Komitetu odrzucili pomysł rezygnacji z limitów procentowych dotyczących 

udziału młodych organizacji. 

• Natomiast pozytywnie odnieśli się do propozycji wydłużenia obowiązującego okresu 18 

miesięcy, które musi istnieć organizacja, która jest uprawniona do wnioskowania 

jako podmiot. Ewa Gałka zaproponowała 24 miesiące. Karolina Cyran-Juraszek dodała, 
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że analizując fazy rozwoju organizacji widać, że organizacja może być określana jako 

młoda nawet do 3 lat funkcjonowania. Dodała, że pierwszy kryzys w działalności 

przychodzi z reguły po drugim roku, dlatego proponowałaby wydłużenie ww. okresu do 

36 miesięcy. Propozycję tę poparł Rafał Dymek.  

• Zebrani odrzucili następną uwagę, dotyczącą podniesienia wymaganego potencjału 

finansowego, poprzez zaostrzenie kryterium i wprowadzenie wymagania potencjału 

finansowego na poziomie co najmniej kwoty dotacji na rok 2017 (a nie 50% tej 

kwoty), liczonej łącznie od wszystkich oferentów. 

• Kolejna propozycja, dotycząca usunięcia kryterium merytorycznego: "sposób 

pozyskania oraz struktura źródeł środków, które Operator przeznaczy na 

zwiększenie puli przeznaczonej dla adresatów wsparcia (w szczególności preferowane 

będą środki ze źródeł niepublicznych)”, wywołała ożywioną dyskusję. Jakub Szewczyk 

był przeciwny, gdyż w jego opinii kryteria merytoryczne pełnią funkcje swoistego studium 

wykonalności. Ewa Gałka zwróciła uwagę na fakt, jak trudno jest spełnić owe kryteria. 

Szczególnie duże trudności organizacje mają w nawiązywaniu współpracy z sektorem 

biznesu. Jakub Szewczyk wyjaśnił, że intencją stworzenia takich kryteriów było skłonienie 

organizacji do refleksji, w jaki sposób miałaby pozyskać wsparcie od przedsiębiorców. W 

tym miejscu Piotr Kontkiewicz dodał, że ważne jest tu nie tylko przedstawienie źródeł 

wkładu własnego w tabelce, ale także przedstawienie szerszej perspektywy.  

• Kolejną omawianą propozycją było doprecyzowanie zapisów dotyczących projektów 

składanych przez grupy nieformalne tak, aby mogły one składać wnioski samodzielnie 

lub tez wspólnie z organizacją pozarządową, która użyczy jej osobowości prawnej – 

tzw. patrona. Proponowany w projekcie regulaminu na 2017 r. zapis zmusza operatora do 

bezpośredniej obsługi wszystkich projektów grup nieformalnych, co jest bardzo 

czasochłonne. Magdalena Kurpinowicz podkreśliła, że operator jest w stanie znacznie 

sprawniej rozliczyć dotacje przy udziale patrona. Ewa Gałka wyraziła wątpliwość, czy 

proponowana w regulaminie zmiana w stosunku do poprzedniej edycji jest uzasadniania, 

skoro dotychczasowe rozwiązanie działa. Karolina Cyran – Juraszek zauważyła, że choć 

projektowane rozwiązanie preferuje projekty partnerskie, to jednak może spowodować, że 

administrowanie po stronie operatora stanie się niefunkcjonalne.  
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Dalsza dyskusja dotyczyła roli patrona  – Magdalena Kurpinowicz przypomniała, że jego 

zadaniem było po prostu zaksięgowanie środków, realizacją projektu zajmowała się grupa 

nieformalna. Przedstawiciele DPP wyjaśnili z kolei, że NIK miał zastrzeżenia do 

stosowania regrantingu, dlatego też teraz nie może być przekazywania środków przez 

operatora innej organizacji. Zgromadzeni przedstawiciele strony pozarządowej byli 

przeciwni rezygnacji z patronów. Piotr Kontkiewicz podkreślił, że intencją DPP był powrót 

do rozwiązania pierwotnego i wyeliminowanie pośredników. Karolina Cyran-Juraszek 

argumentowała, że pełnienie funkcji patrona to dodatkowy pozytywny wpływ i rozwój dla 

organizacji. Rafał Dymek stwierdził, że dotychczasowe argumenty DPP w obronie 

likwidacji patronów nie były dla niego przekonujące. W odpowiedzi Piotr Kontkiewicz 

podsumował aktualne możliwości rozwiązanie omawianej kwestii: 1) można potraktować 

księgowanie dotacji dla grup nieformalnych jako zadanie merytoryczne operatora albo 2) 

wprowadzić tylko konkursy/ quasikonkursy organizowane przez operatora, w których ten 

wybiera sobie patronów. Podkreślił, że jest to problem o charakterze formalno-prawnym, 

wynikający z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

która wprowadziła pojęcie operatora i realizatora projektu. Karolina Cyran – Juraszek 

skomentowała, że takie ograniczenie doprowadzi do sytuacji, w której grono 

projektodawców zostanie zmonopolizowane przez młode organizacje, pozostawiając 

grupy nieformalne bez szans. Zauważyła też, że w zapisach w karcie oceny merytorycznej 

widać intencję przerzucenie kosztów administracyjnych na operatora. Sformułowała 

postulat, żeby nie komplikować systemu, którego ideą jest jak najskuteczniejsze 

przekazywanie środków „w dół” i pozwolić operatorowi na elastyczniejsze działanie, za 

którego efekty będzie przecież rozliczany. Piotr Kontkiewicz zauważył, że jest możliwy 

dodatkowy tryb – konkursu na patronów. Rafał Dymek zaproponował, by wprowadzić 

możliwość stosowania takiego trybu, jednak pozostawić ostateczną decyzje w gestii 

operatorów. Jego zdaniem o szczegółowych rozwiązaniach powinni decydować 

operatorzy. 

• Pomysł, aby stowarzyszenie zwykłe mogły zostać objęte wsparciem jako młode 

organizacje został uwzględniony. 

Kolejna dyskutowana propozycja dotyczyła wprowadzenia mechanizmu pozwalającego 

na modyfikację listy gmin o najniższej aktywności obywatelskiej w trakcie realizacji 
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projektu. Zdecydowano, aby operatorzy realizujący zadanie, a także DPP po drugim roku 

realizacji projektów zweryfikowali listę gmin o najniższej aktywności obywatelskiej. W 

regulaminie dodane zostaną zapisy pozwalające na aktualizację projektów w tym zakresie. 

• Ewa Gałka zwróciła uwagę na problem sygnalizowany przez operatorów, dotyczący ich 

odpowiedzialności za młodą organizację. Dyskutowano, kto nie powinien być w grupie 

nieformalnej, aby uniknąć sytuacji tworzenia takich grup przez członków 

sformalizowanych organizacji. Zastanawiano się, czy wprowadzić zastrzeżenie dotyczące 

członkostwa w takiej organizacji, czy też ograniczyć się jedynie do wyłączenia członków 

organów statutowych. Zebrani zgodzili się, że wyłączenie członków zarządu powinno być 

wystarczające, co jest zgodne z zapisami w konsultowanym projekcie regulaminu FIO 

2017. 

• Inną kwestią podnoszoną przez operatorów, do której odniosła się Ewa Gałka było 

ograniczenie aplikowania w innych priorytetach FIO. Jakub Szewczyk wyjaśnił, że 

praktyka ta ma pomagać rotacji organizacji, które otrzymują dofinansowanie. Członkowie 

Komitetu zgodzili się z tą argumentacją. 

 

Na zakończenie spotkania przedstawiciele DPP poinformowali, że DPP postara się przedstawić 

regulamin FIO na 2017 r. po uwzględnieniu uwag z konsultacji w możliwie najszybszym 

terminie. Członkowie KSM poprosili o minimum tydzień na analizę przekazanych propozycji. 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia.  


