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Notatka z XV posiedzenia 

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

w dniu 29 września 2016 r., 
Warszawa, MRPiPS, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala A 

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

1. Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 

2. Wojciech Wróblewski – Ministerstwo Rozwoju 

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

4. Karol Gutsze – Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, 

5. Beata Matyjaszczyk – Związek Harcerstwa Polskiego, 

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

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

8.   Andżelika Wardęga  – Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku 

Publicznego, 

II.   Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej FIO – Departamentu Ekonomii Społecznej i 

Pożytku Publicznego w MRPiPS: 

1. Kamil Bobek  –Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, 

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

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

Czas trwania posiedzenia: godz. 11.00 – 13.00 

 

 Program posiedzenia: 

 1. Podsumowanie wdrażania konkursu FIO na 2017 roku 

 2. Cele i priorytety Programu FIO w kontekście priorytetowych zadań rządu i Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zaleceń wynikających z kontroli NIK oraz 

audytu 

 3. Sprawy różne 
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Posiedzenie otworzył Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz, który powitał 

uczestników. Podkreślił znaczenie P FIO jako ważnego narzędzia wsparcia organizacji 

pozarządowych, lecz jednocześnie zauważył, że program z budżetem rocznym na 

poziomie 60 mln zł jest stosunkowo niewielkim instrumentem finansowym, w 

porównaniu z globalną kwotą 3 mld zł przekazywanych rocznie organizacjom 

pozarządowym ze środków publicznych. 

 

Ad. 1. 

Następnie głos zabrał Filip Kołodziejski z DPP, który zaprezentował stan wdrażania 

aktualnie trwającego konkursu w ramach P FIO na rok 2017 (prezentacja została 

przesłana do członków KSM FIO). 

Następie dyskutowano na temat  wydłużenia terminu składania ofert, które nastąpiło 

w przedostatnim dniu naboru i dało organizacjom 5 dodatkowych dni.  Sekretarz Stanu 

Krzysztof Michałkiewicz wyjaśnił, że decyzję o przesunięciu ww. terminu podjął z 

dwóch powodów: 

- w przeddzień upływu pierwotnego terminu w generatorze rozpoczęto prace nad 

ponad 2000 ofert, jednak ostatecznie złożono jedynie ok. 600. Zachodziło ryzyko, że 

generator będzie przeciążony, jeśli ponad tysiąc oferentów w ostatnim momencie 

zacznie pracować w systemie. Podobna sytuacja miała miejsce w tym roku, pod koniec 

terminu składania sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego, co skutkowało 

przekroczeniem ustawowego terminu publikacji przez wiele podmiotów, a tym samym 

brakiem możliwości zbierania 1% podatku przez te OPP. 

- do Ministerstwa wpłynęły prośby organizacji, które wnioskowały o wydłużenie 

terminu naboru. 

Przedstawiciele pozarządowej strony w KSM FIO zwrócili uwagę, że przedłużenie 

terminu jest zmianą reguł. Karol Gutsze zasugerował, że warto uwzględnić w 

regulaminie zapis, że w przypadku problemów technicznych z systemem do 

przyjmowania ofert istnieje możliwość wydłużenia terminu naboru.  
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Beata Matyjszczak podkreśliła, że największym ułatwieniem dla aplikujących byłoby 

uproszczenie wzoru oferty. Rafał Dymek dodał, że nowy wzór oferty, umowy i 

sprawozdania z wykonania zadania publicznego nie jest satysfakcjonujący i zaapelował, 

by wrócić do dyskusji nad optymalnym kształtem ww. wzoru. Sekretarz Stanu Krzysztof 

Michałkiewicz odniósł się pozytywnie do ww. postulatów i zapowiedział powrót do 

rozmów na ww. temat na wiosnę 2017 r., gdy będzie można wyciągnąć wnioski 

chociażby z kilku miesięcy funkcjonowania wprowadzonych we wrześniu 2016 r. 

rozwiązań. 

 

Ad. 2. 

W kolejnej części posiedzenia Kamil Bobek z DPP zaprezentował założenia koncepcji 

zmian w Programie FIO (link do materiału: http://pozytek.gov.pl/Aktualnosci,3444.html). 

Jak zaznaczył, zaprezentowany materiał jest wstępem do dyskusji nad możliwymi 

kierunkami zmian w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, 

zasygnalizowanej już podczas poprzedniego posiedzenia KSM FIO w dniu 28 lipca 2016 

r.  Proponowane rozwiązania, w tym koncentracja na obszarach młodzieży, rodziny i 

ekonomii społecznej, stanowią głos w dyskusji na temat wsparcia aktywności 

społecznej, a zarazem jedną z wstępnych propozycji modyfikacji Programu FIO. 

Podkreślał, że ostateczny projekt zmian zostanie wypracowany w toku prac z 

aktywnym udziałem Komitetu, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 

konsultacji i dialogu z obywatelami oraz zainteresowanymi podmiotami sektora 

pozarządowego w Polsce. 

 

Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz otwierając dyskusję poinformował, że w 

ostatnim roku swojej działalności Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

podjęło refleksję nad rolą resortu w zmieniającej się rzeczywistości i strukturze 

administracji publicznej współpracującej z III sektorem. W refleksji tej brano pod uwagę 

od dawna artykułowane przez organizacje pozarządowe postulaty, aby polityka 

względem NGO miała bardziej horyzontalny charakter. Odpowiedzią na ww. postulaty 

było m.in. stworzenie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów funkcji Pełnomocnika do 

spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Pełnomocnik przedstawił szerokie plany 
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dotyczące m.in. stworzenia funduszy wspierających III sektor. Wobec horyzontalnych 

planów Pełnomocnika Ministerstwo skupiło się na przedefiniowaniu swojej roli w 

systemie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kierunku większej 

koncentracji za politykach publicznych realizowanych bezpośrednio przez resort 

rodziny.  

Sekretarz Stanu odniósł się do zaproponowanych w koncepcji nowego FIO trzech 

filarów, wokół których koncentrować się mogłyby priorytety nowego FIO. Wśród nich 

znalazła się ekonomia społeczna, która stanowi narzędzie do prowadzenia aktywnej 

polityki społecznej. Wyodrębnienie młodzieży wiąże się z faktem, że w ramach polityk 

publicznych nie ma spójnej polityki młodzieżowej, w związku z czym resort dąży do 

uzupełnienia tej luki. Krzysztof Michałkiewicz podkreślił szczególną wagę wolontariatu 

w ww. polityce. Wolontariat jest ważnym elementem wychowania młodych ludzi, a jego 

rozwój nie jest wystarczająco dynamiczny. Natomiast włączenie obszaru rodziny do FIO 

wiąże się z trwającą budową kompleksowej polityki rodzinnej koordynowaną przez 

ministerstwo, której skuteczna realizacja nie jest możliwa bez udziału III sektora.  

 

Rafał Dymek podkreślił, że zaprezentowana koncepcja to wielka zmiana w kształcie 

Programu. Dotąd kręgosłupem FIO było umożliwienie społeczeństwu obywatelskiemu 

realizacji własnych inicjatyw niezależnie od problemu, którego miałyby dotyczyć. 

Wyraził obawę, że w tej nowej trójkierunkowej strukturze wiele spośród tych 

pomysłów może się nie zmieścić. Podzielił się także wątpliwością, że w sytuacji, gdy 

zostaną wprowadzone zmiany zawężające FIO, a fundusze zapowiadane przez 

Pełnomocnika do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego jeszcze nie zostaną 

uruchomione, to powstanie duża luka. Zaapelował, aby w dyskusjach nad zmianami w 

FIO uwzględnić szerszą perspektywę, obejmującą plany i działania KPRM.  

 

Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewcz zadeklarował otwartość na wprowadzenie do 

zmienionego programu obszaru, który konsumowałby inicjatywy niemieszczące się w 

proponowanych trzech filarach.  

 



Notatka z XVII Posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 w dniu 29 września 2016 r.         

Strona 5 z 7 

 

Karol Gutsze zauważył, że podczas lektury prezentowanego materiału nie odniósł 

wrażenia, że zakłada on kontynuację, ale całkiem nowe otwarcie w FIO.  Podkreślił, że 

marka FIO została zbudowana właśnie na możliwości realizacji projektów we 

wszystkich sferach pożytku publicznego.  

 

Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz zadeklarował, że będzie dążył do uniknięcia 

sytuacji, w której nawet przez krótki czas nie będzie żadnego horyzontalnego funduszu 

dla NGO. Dodał, że z drugiej strony chciałby także uniknąć sytuacji, w której powstaną 

trzy nowe fundusze, a FIO zostanie zlikwidowane. Zaproponował rozważnie stworzenia 

funduszu, który pełniłby funkcję zastępczego instrumentu wsparcia do czasu powstania 

nowego systemu funduszy wspierających organizacje.  

 

Karol Gutsze odniósł się do propozycji uczynienia ekonomii społecznej jednym z 

głównych obszarów w nowym Programie. Przypomniał, że FIO jest nakierowane na 

małe organizacje, dla których ekonomizacja niekoniecznie jest wartością. Zwrócił 

uwagę na potrzebę stworzenia ram prawnych, które pozwolą małym organizacjom np. 

na sprzedaż ciast na festynie bez wielkich obciążeń formalnych. Podkreślił także 

potrzebę zsynchronizowania kierunków dotyczących młodzieży i wolontariatu w 

nowym FIO z innymi programami, które już funkcjonują. 

 

Jakub Wygnański zgodził się, że resort rodziny ma prawo mieć swój program resortowy, 

jednak podkreślił, że przedstawiona propozycja nie zostawia wiele z dotychczasowego 

kształtu FIO. Jego zdaniem nieodzowne jest dokonanie makrodiagnozy zanim zacznie 

się wprowadzać tak duże zmiany, jak te, które zaproponowało ministerstwo.  

 

Sekretarz Stanu podkreślił wspominane już wcześniej zapewnienie, że przedstawiony 

materiał jest tylko wstępem do dyskusji o zmianach w FIO. Odniósł się także do 

przypisania roli komitetu monitorującego jednemu z zespołów roboczych Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. Koncepcja ta wyniknęła z faktu, że w pracach KSM 

FIO regularnie nieobecnych jest wielu członków, a dodatkowo zbyt duża liczba tego typu 

gremiów powoduje, że stają się one mało funkcjonalne. 
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Zebrani przedstawiciele NGO z KSM zgodnie podkreślili, że KSM FIO jest najlepiej 

funkcjonującym ciałem tego typu, z jakim mieli do czynienia. W odpowiedzi Sekretarz 

Stanu zadeklarował, że nie ma przeciwskazań, aby w nowej koncepcji przywrócić 

Komitet Monitorujący jako odrębne ciało monitorujące Program FIO.  

 

Beata Matyjaszczyk wyraziła zadowolenie z powodu uwzględniania młodzieży wśród 

trzech kluczowych obszarów zainteresowania w przedstawionej koncepcji nowego FIO. 

Jej zdaniem równie ważna jest rodzina, jednak uzupełniłaby propozycję ministerstwa, 

rozszerzając ją o działania skierowane nie tylko do rodzin przeżywających trudności. 

Wyraziła jednak wątpliwości związane z obszarem ekonomii społecznej. Przyznała, że 

istnieje nadal nierozwiązany problem definicyjny z określeniem, w którym momencie 

kończy się aktywność obywatelska a zaczyna ekonomia społeczna. Podkreśliła problem 

pozyskiwania środków przez grupy nieformalne, a także brak możliwości zatrudniania 

młodych osób w wieku między 13 a 16 rokiem życia.  Zapytała także o plany 

ministerstwa dotyczących dalszych prac na zmianami w P FIO. 

 

Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz zapewnił zebranych, że przewiduje dość czasu 

na spokojne prace nad koncepcją zmian. Dodał, że podjął już kroki, aby realizować 

działania na rzecz młodzieży przy wykorzystaniu środków europejskich.  

 

Dyrektor DPP Andżelika Wardęga zapowiedziała, że do prac nad nowym FIO zostanie 

zaproszony KSM FIO, Rada Działalności Pożytku Publicznego, odbędą się także otwarte 

konsultacje, w których każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział. Podkreśliła 

wielki wkład KSM FIO w realizację programu i podziękowała zgromadzonym za ich 

wielkie zaangażowanie i pracę. 

 

Ad. 3 

W ostatnim punkcie spotkania Karol Gutsze zapytał przedstawicieli Ministerstwa o 

sytuację projektów trzyletnich dofinansowanych w konkursie w 2015 r.  

Projektodawcy chcieliby wiedzieć, czy w przypadku zmiany Programu będą zmuszeni 

skrócić swoje projekty. Beata Matyjaszczyk zaproponowała przyjęcie przepisów 
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przejściowych, które pozwolą na zakończenie ww. projektów zgodnie z zakładanym 

harmonogramem. Sekretarz Stanu zadeklarował, że zostaną sprawdzone prawne 

możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania.  

 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia. 

 

 

 

  

  

 

 


