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WSTĘP
Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2005-2007 (Program FIO)1,
stanowiący instrument finansowy wspierający proces budowy społeczeństwa obywatelskiego,
wpisał się do świadomości społecznej i praktyki funkcjonowania organizacji pozarządowych
jako przejaw, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój
aktywności obywatelskiej oraz potrzeby wzmocnienia miejsca i roli III sektora w realizacji
zadań publicznych. Jego horyzontalny wymiar, obejmujący wszystkie sfery poŜytku
publicznego, potwierdził ogromną róŜnorodność III sektora, zarówno pod względem
wyznaczonych misji i celów, jak i wewnętrznego potencjału, doświadczenia, zdolności
absorpcyjnych, zasięgu, środowiska i sprawności działania oraz połoŜenia geograficznego
poszczególnych podmiotów.
W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2007 r. realizacji trzyletniego Programu FIO
oraz jego kontynuacji w roku 2008 pod postacią rezerwy celowej budŜetu państwa Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich2, a takŜe zainteresowaniem podmiotów sektora pozarządowego
udziałem w tym przedsięwzięciu, zaistniała uzasadniona potrzeba kontynuacji głównych
załoŜeń Programu FIO.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) warunkującej realizację
polityki rozwoju w danym obszarze oraz postanowienia sektorowej Strategii Wspierania
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 (SWRSO) – dostosowanej do
Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 – a takŜe doświadczenia zdobytego podczas
wdraŜania Programu FIO i jego kontynuacji – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku
2008 (FIO 2008), jest ustanawiany Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2009-2013 (PO FIO).
PO FIO w swych załoŜeniach będzie kontynuował główne cele i załoŜenia Programu FIO
oraz FIO 2008, a jednocześnie poprzez skorelowanie ze Strategią Rozwoju Kraju na lata
2007-2015 oraz SWRSO, stanowić będzie narzędzie realizacji polityki rozwoju w obszarze
rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i umacniania struktur
społeczeństwa obywatelskiego.
PO FIO w nowej formule, w perspektywie finansowej 2009-2013, stanowi przedsięwzięcie
komplementarne w stosunku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
PO FIO składa się z następujących priorytetów:
Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne.
Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie.
Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.
Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej.
Ponadto realizowany będzie Priorytet V. Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie
właściwego zarządzania, wdraŜania oraz promocji PO FIO.
PO FIO składa się z następujących elementów:
- określenia ram prawnych oraz analizy spójności programu ze strategicznymi
dokumentami krajowymi,
1

Uchwała Nr 193/2004 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą: „Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
2
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie dokonywania wydatków budŜetu państwa
w 2008 r. pochodzących ze środków z rezerwy celowej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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-

diagnozy sektora pozarządowego,
analizy SWOT,
informacji na temat dotychczasowej pomocy udzielanej w ramach Programu FIO ,
opisu celów, poszczególnych priorytetów oraz obszarów wsparcia,
informacji na temat komplementarności realizowanego wsparcia z innymi programami,
planu finansowego,
opisu systemu realizacji programu.
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I.

RAMY PRAWNE, ZGODNOŚĆ Z
DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
1.1.

KRAJOWYMI

Ramy prawne

Ramy prawne dla PO FIO określają przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi ramy
prawne polityki społeczno-gospodarczego rozwoju. Zgodnie z przepisami ustawy właściwy
minister posiada legitymację do ustanowienia programu operacyjnego, finansowanego z
krajowych źródeł publicznych. Przyjęta w ustawie koncepcja strategicznego planowania
polityki rozwoju zakłada, Ŝe programy operacyjne, łącznie ze strategiami rozwoju stanowią
instrument realizacji polityki rozwoju.
PO FIO, opracowany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
stanowi operacjonalizację SWRSO. Zarówno SWRSO, jak i PO FIO posłuŜą realizacji
polityki rozwoju w obszarze rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz
budowy i umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego.
Zgodnie z wymogami określonymi w art. 17 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju PO FIO określa w szczególności:
- diagnozę społeczno-gospodarczą sektora,
- cel główny i cele szczegółowe,
- priorytety,
- kierunki wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację programu,
- sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów
szczegółowych,
- plan finansowy,
- system realizacji.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
SWRSO oraz PO FIO stanowią wykonanie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
Ustawa ta, to akt prawny o charakterze ustrojowym, który bezpośrednio odnosi się do
konstytucyjnej zasady pomocniczości i posiada fundamentalne znaczenie dla
urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto ustawa ta określa zasady oraz
formy współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 pkt 1 ustawy i innymi podmiotami społeczeństwa
obywatelskiego, sfery aktywności społecznej i ekonomicznej organizacji pozarządowych,
warunki dla powstania i funkcjonowania szczególnej kategorii podmiotów pozarządowych –
organizacji poŜytku publicznego, tworzy podstawy prawne i instytucjonalne dialogu
obywatelskiego, reguluje status wolontariatu, poprzez określenie praw oraz obowiązków
zarówno wolontariuszy, jak i podmiotów korzystających z ich świadczeń.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
7

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków
pochodzących z budŜetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
Stosownie do art. 117 tej ustawy programy wieloletnie ustanawiane są przez Radę Ministrów
w celu realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz innych strategii przyjętych przez Radę
Ministrów. Rada Ministrów ustanawiając program wskazuje jego wykonawcę. Realizacja
programów wieloletnich moŜe być podzielona na etapy.

1.2.

Zgodność z krajowymi dokumentami strategicznymi

Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu
29 listopada 2006 r. jest „dokumentem planistycznym określającym podstawowe
uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i
terytorialnym”. Stanowi punkt odniesienia dla ustanawiania innych strategii, a takŜe
programów rządowych i samorządowych, w tym dla SWRSO oraz PO FIO.
Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 wyodrębnia priorytety określające obszary
działań, dzięki którym moŜliwe będzie osiągnięcie celu Strategii, jakim jest podniesienie
poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski. W ramach strategii wspierane będą następujące
priorytety:
-

wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,
poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej,
wzrost zatrudnienia i podniesienia jego jakości,
budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa,
rozwój obszarów wiejskich,
rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

PO FIO wpisuje się, przez swój cel główny oraz cele szczegółowe, w realizację priorytetu
czwartego Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015.
Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015
Zgodnie z przyjętą w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju koncepcją strategicznego planowania polityki rozwoju, Strategia Wspierania
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego posiada status strategii sektorowej. W myśl art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, strategia
sektorowa jest dokumentem planistycznym określającym uwarunkowania, cele i kierunki
rozwoju w określonym zakresie. Pomyślana została jako długofalowy dokument mający na
celu kształtowanie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Myślenie strategiczne w
obszarze społeczeństwa obywatelskiego z perspektywą jego budowy stało się moŜliwe dzięki
zmianie klimatu wokół III sektora, potwierdzonego formalnymi (m.in.: ustawa o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie), instytucjonalnymi (m.in.: Rada Działalności PoŜytku
Publicznego) oraz finansowymi (m.in. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) faktami. SWRSO,
jak równieŜ przygotowany na jej podstawie PO FIO stanowić będą instrument realizacji
polityki rozwoju w zakresie rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz
budowy i umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego.
8

Zarówno cel strategiczny, jak i cele szczegółowe PO FIO, a takŜe priorytety i działania w nim
zawarte, wynikają bezpośrednio z postanowień SWRSO i przyczynią się do realizacji misji
SWRSO, określonej jako wzmocnienie podmiotowości obywateli i ich wspólnot oraz
stworzenia warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013
NSRO są strategicznym dokumentem określającym ramy polityki spójności realizowanej
przez Polskę. Stanowią takŜe punkt odniesienia dla przygotowania programów operacyjnych.
Realizacja PO FIO przyczyni się w bezpośredni sposób do osiągnięcia horyzontalnego Celu 1
NSRO Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa
mechanizmów partnerstwa oraz horyzontalnego Celu 2 NSRO Poprawa jakości kapitału
ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, a pośrednio do osiągnięcia celu strategicznego
NSRO: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i
przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 (KPR)
Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 jest dokumentem przedstawiającym działania,
jakie Rząd RP zamierza podjąć w latach 2005-2008 dla realizacji podstawowych celów
odnowionej Strategii Lizbońskiej. Działania zaproponowane w ramach Priorytetu III.
Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne oraz Priorytetu IV. Rozwój
przedsiębiorczości społecznej Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich są
zbieŜne z działaniami zapisanymi w ramach Priorytetu V. Tworzenie i utrzymanie nowych
miejsc pracy oraz zmniejszanie bezrobocia oraz z Priorytetem VI. Poprawa zdolności
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez inwestowanie w kapitał ludzki, w
obszarze polityki rynku pracy Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008. Realizacja
działań zaplanowanych w ww. priorytetach PO FIO przyczyni się pośrednio do osiągnięcia
celu KPR, jakim jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, sprzyjającego
tworzeniu nowych miejsc pracy.
Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej
WdraŜany w latach 2005-2007 Program FIO został wskazany jako jedna z Dobrych Praktyk
w Aneksie załączonym do Krajowego Planu Działania na rzecz Integracji Społecznej.
Dokument ten jest jedną z trzech części Krajowego Programu „Zabezpieczenie Społeczne i
Integracja Społeczna na lata 2006-2008”, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
9 października 2006 r., a powstał w związku z uczestnictwem Polski w otwartej metodzie
koordynacji w dziedzinie ubóstwa i wykluczenia społecznego. PO FIO będzie kontynuować
działania w zakresie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej, a tym samym
stanowić będzie uzupełnienie Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej.
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II.

DIAGNOZA SEKTORA POZARZĄDOWEGO
2.1.

Charakterystyka III sektora w Polsce

Mianem trzeciego sektora, w kontekście Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, określa się sektor organizacji pozarządowych oraz podmiotów
zdefiniowanych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność poŜytku publicznego3. Z kolei
pierwszy sektor to administracja publiczna, określana teŜ niekiedy jako sektor państwowy.
Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest
nastawiona na zysk, nazywany teŜ sektorem prywatnym.
Społeczeństwo obywatelskie, ogólnie, obejmuje w Polsce dwa obszary: obywatelską
aktywność grupową – przejawiającą się w działalności róŜnorakich wspólnot, przede
wszystkim w działalności organizacji pozarządowych o charakterze obywatelskim, wspólnot
lokalnych i samorządowych, a takŜe nieformalnych grup i ruchów społecznych (wspólnot
sąsiedzkich, subkulturowych itp.) oraz indywidualną aktywność obywatelską – obejmującą
postawy i świadomość obywatelską Polaków.
2.1.1. Grupowa aktywność obywatelska
2.1.1.1.

Liczba zarejestrowanych organizacji

Podstawą do określenia liczby organizacji pozarządowych w Polsce są zasoby krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON Głównego Urzędu
Statystycznego oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Główny Urząd Statystyczny posiada
równieŜ bazę jednostek wybieranych do badań statystycznych (BJS), powstałą w oparciu o
zaktualizowany rejestr REGON.
W odniesieniu do informacji na temat podmiotów trzeciego sektora warto zauwaŜyć, Ŝe
rejestry te są autonomiczne, charakteryzują się brakiem komplementarności oraz brakiem
moŜliwości komparatywnego zestawienia danych dotyczących zarejestrowanych podmiotów.
Taki stan rzeczy jest spowodowany odmienną nomenklaturą form prawnych podlegających
wpisowi do kaŜdego z rejestrów, wynikającą z tego klasyfikacją podmiotów sektora
pozarządowego, jak równieŜ róŜnicą w zastosowaniu systemów informatycznych
rejestrujących informacje.
Zasadniczą róŜnicą między przedmiotowymi rejestrami jest liczba zarejestrowanych w nich
organizacji pozarządowych. Według stanu na dzień 20 grudnia 2007 r. w rejestrze REGON4
było zarejestrowanych 75 281 stowarzyszeń i 9 041 fundacji, 14 173 jednostki
organizacyjne Kościoła Katolickiego, 1 428 jednostek innych kościołów i związków
wyznaniowych, 3 804 organizacje społeczne oddzielnie nie wymienione, 19 217 związków
zawodowych, 5 719 organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego, 233 partie
polityczne oraz 324 organizacje pracodawców. Tak zdefiniowany trzeci sektor liczy 129 220
zarejestrowanych podmiotów.
Dane zgromadzone w systemie REGON wskazują, Ŝe organizacje pozarządowe najczęściej
przybierały formę prawną stowarzyszeń, fundacji, jednostek kościołów i związków

3

Pełna klasyfikacja znajduje się w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2.
Na podstawie informacji udostępnionych Departamentowi PoŜytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej przez Departament Udostępniania Informacji Głównego Urzędu Statystycznego.
4
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wyznaniowych oraz związków zawodowych, natomiast
zarejestrowanych podmiotów stanowiły partie polityczne.

najmniej

liczną

grupę

Wykres 1. Liczba podmiotów sektora pozarządowego w podziale na szczególne formy
prawne REGON, 2007 r.

Jednostki kościołów
i zw iązków
w yznaniow ych
15 601
Partie polityczne
233

Stow arzyszenia
75 281

Fundacje
9 041

Organizacje
pracodaw ców
324

Organizacje
społeczne odzielnie
nie w ym ienione
3 804
Zw iązki zaw odow e
19 217

Organizacje
sam orządu
gospodarczego i
zaw odow ego
5 719

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych Departamentowi PoŜytku Publicznego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Departament Udostępniania Informacji Głównego Urzędu
Statystycznego.

Dla porównania, wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., w rejestrze stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego5 były wpisane 46 883 stowarzyszenia, 7 652
fundacje, 494 organizacje rzemieślnicze, 3 992 społeczno-zawodowe organizacje rolników,
118 jednostek samorządów zawodowych innych przedsiębiorców, 327 izb gospodarczych, 6
157 związków zawodowych, 335 organizacji pracodawców, 6 156 stowarzyszeń kultury
fizycznej i związków sportowych, 76 innych organizacji społecznych lub zawodowych, 332
osoby prawne i inne jednostki organizacyjne będące organizacjami poŜytku publicznego .
Ogółem na koniec 2007 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym były zarejestrowane 72 522
obiekty zaliczane do sektora pozarządowego. Wśród nich dominowały podmioty posiadające
formę prawną stowarzyszeń, fundacji oraz stowarzyszeń kultury fizycznej i związków
sportowych. Natomiast najmniejszą grupę zarejestrowanych podmiotów stanowiły inne
organizacje społeczne lub zawodowe oraz samorząd zawodowy innych przedsiębiorców.
Ponadto, wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., w Krajowym Rejestrze Sądowym było
zarejestrowanych 5 687 organizacji pozarządowych posiadających status organizacji poŜytku
publicznego. Wśród organizacji poŜytku publicznego dominowały podmioty posiadające
formę prawną stowarzyszenia oraz fundacji.

5

Na podstawie informacji udostępnionych Departamentowi PoŜytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej przez Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu
Ministerstwa Sprawiedliwości.
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Wykres 2. Liczba podmiotów sektora pozarządowego w podziale na formy prawne,
KRS, 2007 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych Departamentowi PoŜytku Publicznego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i
Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zestawienie liczby organizacji pozarządowych zarejestrowanych w rejestrze REGON według
stanu na dzień 20 grudnia 2007 r. z danymi dostępnymi w tym rejestrze na koniec grudnia
2006 i 2005 r. oraz kwietnia 2004 r. wskazuje na wyraźny wzrost ilościowy podmiotów
sektora pozarządowego. W kwietniu 2004 r. sektor pozarządowy liczył blisko 109 000
podmiotów. W przeciągu roku ich liczba zwiększyła się o ponad 6% i w grudniu 2005 r.
wynosiła ponad 116 000. W przeciągu kolejnego roku nastąpił przyrost o prawie 7% i pod
koniec 2006 r. liczba organizacji pozarządowych wynosiła 123 599. Natomiast w przeciągu
kolejnego roku nastąpił przyrost o 5% i pod koniec 2007 r. liczba organizacji pozarządowych
wynosiła 129 220.
RównieŜ dane z KRS świadczą o tendencji wzrostowej sektora pozarządowego. Pod koniec
grudnia 2005 r. liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych wynosiła 63 744
podmioty. W przeciągu roku zwiększyła się o prawie 7% i na dzień 31 grudnia 2006 r.
wynosiła 68 133. Natomiast w przeciągu kolejnego roku nastąpił przyrost o ponad 6% i pod
koniec 2007 r. liczba organizacji wynosiła 72 522.

2.1.1.2.

ZróŜnicowanie regionalne organizacji pozarządowych

O heterogeniczności trzeciego sektora w Polsce świadczy nie tylko forma prawna tworzących
go podmiotów, ale takŜe rozmieszczenie terytorialne tych podmiotów.
Spośród wszystkich organizacji pozarządowych zarejestrowanych w 2007 r. w rejestrze
REGON, najwięcej – 19 123 było zlokalizowanych w województwie mazowieckim, z czego
znaczna część w Warszawie6. Pod względem liczebności funkcjonujących podmiotów
6

W podziale na podregiony moŜna porównać liczbę organizacji w 2006 i 2007 r. w publikacji Zmiany
strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2007 r., GUS, Warszawa 2008, www.stat.gov.pl .
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trzeciego sektora za regionem mazowieckim kolejno uplasował się region śląski (12 779),
wielkopolski (11 884) oraz małopolski (11 163). Natomiast wśród województw z najmniejszą
liczbą zarejestrowanych organizacji naleŜy wymienić województwo lubuskie (3 348), a takŜe
województwo opolskie (3 503) i świętokrzyskie (4 242).

Mapa 1. Liczba podmiotów trzeciego sektora w podziale na województwa w liczbach
bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, REGON 2007 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych Departamentowi PoŜytku Publicznego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Departament Udostępniania Informacji Głównego Urzędu
Statystycznego.

Jednak w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców najwięcej podmiotów trzeciego sektora
funkcjonowało w województwie podlaskim (37,12), mazowieckim (36,89) oraz warmińskomazurskim (36,55). Najmniej w regionie śląskim (27,43), kujawsko-pomorskim (32,91) oraz
łódzkim (33,18).7
Pomimo róŜnic w systemie wpisywania podmiotów do rejestru REGON i KRS oraz
wynikających z tego m.in. duŜych dysproporcji w odniesieniu do liczby zarejestrowanych
jednostek, istnieje podobieństwo w zakresie rozkładu terytorialnego zarejestrowanych
organizacji pozarządowych. Według KRS najwięcej instytucji sektora pozarządowego było
zlokalizowanych w województwach: mazowieckim (11 277 podmiotów), wielkopolskim (7
130), śląskim (6 963), małopolskim (6 690). Natomiast najmniej organizacji funkcjonowało w
regionie lubuskim (1 870), opolskim (2 031) i podlaskim (2 148).
W przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców najwięcej podmiotów trzeciego sektora
zarejestrowano na terenie województw mazowieckiego (21,75), wielkopolskiego (21,06) oraz
warmińsko-mazurskiego (20,74). Najmniej w regionie śląskim (14,95), zachodniopomorskim
(16,34) oraz łódzkim (17,74).

7

Dane wstępne wg stanu na maj 2008 r.
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Mapa 2. Liczba podmiotów trzeciego sektora w podziale na województwa w liczbach
bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, KRS, 2007
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych Departamentowi PoŜytku Publicznego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i
Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości

2.1.1.3.

Pola działania organizacji pozarządowych

Według badania Stowarzyszenia Klon/Jawor8 w 2006 r. organizacje pozarządowe wskazały,
jako najwaŜniejsze pola działań, w znaczeniu poŜytku publicznego i obszarów realizacji
zadań publicznych, następujące sfery:
-

sport, turystykę, rekreację, hobby – 39,2% wskazań,
kulturę i sztukę – 12,8%,
edukację i wychowanie – 10,3%,
usługi socjalne, pomoc społeczną – 9,9%,
ochronę zdrowia – 8,0%,
rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym – 5,9%,
rynek pracy, zatrudnienie, aktywizację zawodową – 2,3%,
ochronę środowiska – 2,2%,
sprawy zawodowe, pracownicze, branŜowe – 1,9%,
prawo, prawa człowieka, działalność polityczną – 1,8%,
badania naukowe – 1,3%,
wsparcie instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich – 1,0%,
religię – 0,8%,
działalność międzynarodową – 0,6%,
pozostałą działalność – 2,0%.

8

M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006,
Warszawa 2006, s. 21-22. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1 043 stowarzyszeń i fundacji.
Wszystkie cytowane informacje dotyczą więc jedynie stowarzyszeń (ale bez ochotniczych straŜy poŜarnych)
oraz fundacji.
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Natomiast, w zakresie projektowania zadań z obszaru ekonomii społecznej, działalności
przedsiębiorczej oraz klasyfikowania siebie przez organizacje pozarządowe przydatne stają
się dane o rodzajach działalności według klasyfikacji PKD. Analiza informacji z rejestru BJS,
REGON9 wykazała dla stowarzyszeń, Ŝe:
–

–

–
–
–
–

najwięcej z nich (45%) zadeklarowało działalność zakwalifikowaną według
klasyfikacji PKD jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowanych,
29% wskazało jeden z następujących rodzajów działalności: działalność stadionów i
pozostałych obiektów sportowych, działalność związana ze sportem pozostała,
działalność rekreacyjna pozostała, działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,
21% wskazało prowadzenie działalności w zakresie ochrony poŜarowej,
około 3% zadeklarowało prowadzenie działalności zaliczanej do klasy działalności
organizacji profesjonalnych,
1% prowadziło działalność w ramach działalności organizacji komercyjnych i
pracodawców,
poniŜej 1% stowarzyszeń deklarowało prowadzenie działalności w zakresie
następujących klas: pomoc społeczna pozostała, gospodarka łowiecka, hodowla i
pozyskiwanie zwierząt łownych, działalność fizjoterapeutyczna, działalność
ambulansów powypadkowych, działalność pielęgniarek i połoŜnych, działalność
paramedyczna, działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
działalność usługowa związana z uprawami rolnymi.

Natomiast analiza tego samego rejestru dla zbioru fundacji wykazała, Ŝe:
-

ponad 90% zadeklarowało prowadzenie działalności zaliczanej do podklasy działalności
pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- jedynie 4% wskazało prowadzenie działalności w zakresie działalności organizacji
profesjonalnych,
- 2% zadeklarowało prowadzenie działalności zaliczanej do działalności związanej ze
sportem pozostałej,
- około 1% prowadziło działalność w ramach działalności organizacji komercyjnych i
pracodawców,
- poniŜej 1% fundacji wskazało rodzaj prowadzonej działalności spośród następujących:
działalność galerii i salonów wystawienniczych, pomoc społeczna pozostała bez
zakwaterowania, działalność organizacji religijnych, kształcenie ustawiczne dorosłych i
pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane.
Dla 8 702 fundacji, których działalność zaklasyfikowano jako działalność pozostałych
organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych, udało się wyróŜnić kilka
podstawowych grup:
-

-

5 647 działało jako pozostałe organizacje społeczne działające w róŜnych dziedzinach i
nienaleŜących do stowarzyszeń naukowych, oświatowych, kulturalnych, ochrony zdrowia
i opieki społecznej oraz kultury fizycznej i turystyki,
679 działało jako stowarzyszenia ochrony zdrowia i opieki społecznej,
367 działało jako stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze,
61 działało jako organizacje społeczne turystyczne, koła turystyczne, kluby,

9

Na podstawie „Raportu z prac prowadzonych w ramach międzyresortowego Zespołu ds. opracowania
metodologii badania podmiotów trzeciego sektora w zakresie pracy metodologicznej: „Pozyskiwanie danych ze
źródeł administracyjnych do oceny działalności organizacji non-profit”, Główny Urząd Statystyczny,
Departament Statystyki Usług, maj 2007, s. 5-8.
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-

45 działało jako organizacje naukowe.

2.1.1.4.

Środowisko prawne działań III sektora w Polsce

Zgodnie z art. 12 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rzeczpospolita Polska zapewnia
wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych
zrzeszeń oraz fundacji. JuŜ preambuła Konstytucji wskazuje jako prawo podstawowe
poszanowanie wolności i sprawiedliwości, współdziałanie władz, dialog społecznym oraz na
zasadę pomocniczości umacniającą uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Jednocześnie
art. 58 ustawy zasadniczej zapewnia kaŜdemu wolność zrzeszania się, a o tym, czy
organizacja pozarządowa moŜe zostać zarejestrowana, czy teŜ jej działalność jest zakazana
orzeka sąd.
Podstawowym aktem prawnym określającym relacje między organizacjami pozarządowymi i
organami władzy publicznej jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie. Jako akt o charakterze ustrojowym ustawa ta jest regulacją
ogólną, odnoszącą się do wszystkich podmiotów prowadzących działalność społecznie
uŜyteczną, niezaleŜnie od formy prawnej, w jakiej one działają. Ustawa precyzuje zasady i
formy współpracy III sektora z administracją publiczną, oparte na transparentności,
partnerstwie i uczciwej konkurencji zarówno przy konsultacjach kluczowych dla sektora
aktów prawnych, wzajemnym informowaniu się oraz przede wszystkim zlecaniu realizacji
zadań publicznych. Współpracę tę wzmacnia konstytucyjna zasada wyraŜona w art. 63
Konstytucji, zgodnie z którą kaŜdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie
publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do
organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami
zleconymi z zakresu administracji publicznej.
W realizacji statutowych celów organizacji przy dochodzeniu powyŜszych praw pomaga
ustawa o dostępie do informacji publicznej, a takŜe kodeksy postępowania karnego,
cywilnego i administracyjnego, przewidujące moŜliwość uczestnictwa w poszczególnych
procedurach na prawach strony.
Obywatele zawiązujący organizacje pozarządowe mają do wyboru skorzystanie z wielu form
prawnych, dobieranych w zaleŜności od charakteru działalności, która ma być prowadzona,
jej celów, a takŜe posiadanych zasobów kadrowych i finansowych. Spośród nich największą
popularnością cieszą się stowarzyszenia tworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach oraz fundacje działające na podstawie ustawy z dnia z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Tworzenie stowarzyszeń ustawodawca przewidział
celem umoŜliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego
uczestniczenia w Ŝyciu publicznym i wyraŜania zróŜnicowanych poglądów oraz realizacji
indywidualnych zainteresowań. Fundacje z kolei zawiązuje się do realizacji zgodnych z
podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo
uŜytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki,
oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz
opieka nad zabytkami. Nie ulega jednak wątpliwości, Ŝe podmioty te są tworzona do
realizacji wszelkich zadań mieszczących się w sferze poŜytku publicznego.
Mówiąc o formach prawnych działających w ramach III sektora nie moŜna teŜ zapominać o
kilkuset innych podmiotach, które są tworzone w oparciu o przepisy o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, których cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego.
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2.1.1.5.

Formy i zasięg działań organizacji pozarządowych

Według badania Stowarzyszenia Klon/Jawor10 choć od kilku lat przybywa róŜnego rodzaju
federacji, stowarzyszeń osób prawnych i reprezentacji, to proces ten jest bardzo powolny.
Zaledwie 34% organizacji naleŜy do róŜnego rodzaju branŜowych, regionalnych lub
ogólnokrajowych federacji, porozumień i związków, a ponad połowa organizacji twierdzi, Ŝe
nie zna organizacji działających w interesie całego sektora. Znajomość takich organizacji
deklaruje 30% organizacji. Kolejne 9% zna takie organizacje, choć uwaŜa, Ŝe działają one
nieskutecznie.
W stosunku do 2004 r. zmniejszył się procent organizacji deklarujących, Ŝe w ciągu ostatnich
2 lat animowała współpracę między organizacjami / instytucjami w Polsce lub współpracę
międzynarodową (w 2006 r. było to odpowiednio 28,7% i 11,5%, w 2004 r. 35,7% i 16%).
RównieŜ wspieraniem innych organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich zajmuje
się mniejszy odsetek organizacji – w 2006 r. zadeklarowała to co piąta organizacja, podczas
gdy w 2004 r. co czwarta.

2.1.1.6.

Zasoby kadrowe w organizacjach pozarządowych11

Na podstawie analizy danych z badania SOF 2006 zrealizowanego w ramach Partnerstwa na
Rzecz Rozwoju „Tu jest praca” zatrudnienie w sektorze non-profit (bez związków
zawodowych i partii politycznych) na koniec 2005 r. było nieduŜe i wynosiło łącznie ok. 100
tys. pracowników, dla których te organizacje były głównym miejscem pracy zarobkowej, co
stanowiło 0,8% wszystkich pracujących w gospodarce narodowej. Tylko co szósta
organizacja non-profit zatrudniała etatowego pracownika. O wiele częściej korzystano z
formy umów cywilno-prawnych.
W ramach stosunku pracy w sektorze non-profit zatrudnianych było ogółem 112,5 tys. osób.
Praca ta stanowiła główne źródło utrzymania dla 100,4 tys. z nich. Przeciętne roczne
zatrudnienie w sektorze wyniosło 99,3 tys. etatów przeliczeniowych.
Personel organizacji non-profit w znacznie większym stopniu niŜ w gospodarce narodowej
stanowiły osoby w wieku emerytalnym. Miało to miejsce przede wszystkim w organizacjach
samorządu gospodarczego i zawodowego (7%) oraz w stowarzyszeniach (5,5%). Natomiast
wśród personelu stowarzyszeń i organizacji społecznych dało się zauwaŜyć nadreprezentację
pracowników młodocianych.

2.1.1.7.

Finanse organizacji

Z badania Stowarzyszenia Klon/Jawor12 wynika, Ŝe w 2005 r. przychody połowy organizacji
pozarządowych nie przekroczyły 10 000 zł. Natomiast ok. 1 na 5 organizacji dysponowała
przychodami, które nie przekroczyły 1 000 zł, a co dziesiąta z nich nie zanotowała Ŝadnych
przychodów. 19,3% organizacji rozporządzało budŜetem większym niŜ 100 000 zł., a ok. 4%
zadeklarowało przychody wyŜsze niŜ 1 000 000 zł.

10

M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty..., s. 23-26.
Por. Gospodarka społeczna w Polsce. Wyniki badań 2005-2007, red. naczelny S. Nałęcz, www.tujestpraca.pl.
12
M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty..., s. 35-40.

11
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Natomiast wg badania SOF 200613 suma kosztów działalności organizacji non-profit w 2005
r. wyniosła ok. 10,9 mld złotych, co odpowiadało 1,1% produktu krajowego brutto.

Źródła przychodów
W 2005 r. stowarzyszenia i fundacje korzystały z następujących źródeł finansowania:14
- składki członkowskie – 59,5%,
- źródła samorządowe – 43,5%,
- darowizny od osób fizycznych – 35,5%,
- darowizny od instytucji i firm – 34,5%,
- źródła rządowe – 19,6%,
- odsetki bankowe, zyski z kapitału Ŝelaznego, udziały i akcje – 14,4%,
- opłaty w ramach odpłatnej działalności poŜytku publicznego – 9,3%,
- inne źródła – 7,5%,
- wsparcie od innych krajowych organizacji pozarządowych – 7,4%,
- przychody z kampanii, zbiórek publicznych, akcji charytatywnych – 7,0%,
- dochody z działalności gospodarczej – 6,9%,
- dochody z przekazania 1% podatku (dotyczy tylko organizacji poŜytku publicznego) –
6,0%,
- dotacje od oddziału tej samej organizacji – 4,6%,
- dochody z majątku, np. wynajmu lokali, sprzętu, praw majątkowych itp. – 3,2%,
- wsparcie od zagranicznych organizacji pozarządowych – 3,5%,
- środki funduszy strukturalnych UE – 3,0%,
- zagraniczne źródła publiczne – programy pomocowe – 2,6%.
Analiza przychodów sektora non-profit w badaniu SOF 200615 wykazała, Ŝe prawie połowa
dochodów pochodziła z wykorzystania mechanizmów rynkowych. Zysk z działalności
gospodarczej stanowił 24% wszystkich przychodów sektora, ale wypracowało go tylko 7%
organizacji sektora non-profit. Odpłatna działalność statutowa wyniosła 21% przychodów.

Środki nierynkowe wyniosły 42% budŜetów badanych podmiotów i zostały pozyskane przez
52% organizacji. Wśród przychodów nierynkowych główną grupę stanowiły środki publiczne
(29% przychodów). Korzystało z nich 39% zbadanych organizacji. Pozostałe przychody
pochodziły z darowizn i zbiórek, nawiązek sądowych oraz mechanizmu 1%.
Zarządzanie finansami
W zakresie zarządzania finansami moŜna zaobserwować pewne niedostatki wskazywane
przez organizacje pozarządowe. Wyniki badania Stowarzyszenia KLON/JAWOR16 wykazują,
Ŝe 17,6% organizacji w ogóle nie prowadzi księgowości. Wśród tych, które ją prowadzą, 30%
zleca to zadanie na zewnątrz (ok. 10% więcej niŜ w 2004 r.). Kolejne 30% deklaruje, Ŝe
księgowość prowadzi u nich osoba nieposiadająca formalnych uprawnień do prowadzenia
rachunków, np. będąca członkiem organizacji lub przedstawicielem jej władz. Jedynie 5%
organizacji przeprowadziło w ciągu 2006 r. audyt finansowy.

2.1.1.8.

Potrzeby organizacji pozarządowych

13

Gospodarka społeczna w Polsce…, s. 12.
M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty..., s. 35-40. Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ
organizacje wskazywały wszystkie źródła przychodów.
15
Gospodarka społeczna w Polsce…, s. 14-18.
16
M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty..., s. 48-49.
14

18

Jeśli zadać organizacjom pozarządowym hipotetyczne pytanie, na co przeznaczyłyby
dodatkowe, wolne środki finansowe, to okazuje się, Ŝe zostałyby one spoŜytkowane na:17
-

zakup sprzętu – 63%,
podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy – 29,2%,
poszerzenie serwisu świadczonych usług – 27,9%,
powiększenie lub remont lokalu – 21,5%,
zatrudnieni lub skorzystanie z usług specjalisty z dziedziny prawa, zarządzania,
księgowości, finansów itp. – 20%,
- zatrudnienie dodatkowych pracowników – 14,9%,
- rozpoczęcie działalności gospodarczej lub inwestycja w juŜ prowadzoną – 10,7%,
- inwestycje w lokaty, obligacje lub akcje – 3,9%.
RównieŜ w wyniku konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Społeczeństwo
Obywatelskie (PO SO) na przełomie października-listopada 2005 r., przedstawiciele trzeciego
sektora wskazywali wielokrotnie na problemy infrastrukturalne i finansowe organizacji
pozarządowych18. W opinii organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, naleŜy stworzyć system zapewniający dostęp do
środków finansowych organizacjom działającym na szczeblu lokalnym (powiat, miasto, bądź
gmina).
Z kolei, ze strony administracji szczebla centralnego pojawiła się opinia, iŜ naleŜy wzmocnić
struktury organizacyjne podmiotów pozarządowych, umoŜliwiając im pozyskanie środków
finansowych m. in. na zakup sprzętu komputerowego, opłacenie dostępu do Internetu, czy
zatrudnianie pracowników.
Znaczna liczba środowisk biorących udział w konsultacjach PO SO zgłosiła uwagę,
Ŝe przede wszystkim naleŜy wspomóc powstawanie i funkcjonowanie słabych organizacji w
małych miejscowościach. Pojawiały się opinie o wykluczeniu społecznym nieduŜych
organizacji, których działania są blokowane przez starsze, sprofesjonalizowane, dobrze
działające podmioty.

2.1.1.9.

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Przeprowadzone przez Departament PoŜytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej autorskie badanie „Monitoring współpracy organów administracji publicznej z
sektorem pozarządowym” w ramach „Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie za 2006 rok”19 wykazało, Ŝe w 2006 r. dominująca
liczba jednostek administracji publicznej (1 583) współpracowała finansowo i pozafinansowo
z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego i
podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi, co stanowiło 60,6% ogółu zbadanych instytucji.
Współdziałanie tylko finansowe wystąpiło w 9,4% urzędów, współpraca tylko pozafinansowa
w 15,8%, a brak jakiejkolwiek współpracy wykazało 14,2% przebadanych jednostek.

a) Współpraca finansowa
17

TamŜe, s. 65. Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organizacje wskazywały wszystkie moŜliwości.
Por. Raport z konsultacji społecznych „Wstępnego Projektu Programu Operacyjnego Społeczeństwo
Obywatelskie”. Dokumentu słuŜącego realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, www.pozytek.gov.pl.
19
Por. Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie za 2006
rok, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008. Departament PoŜytku Publicznego zebrał
informację od 100% ministerstw, 92,45% urzędów centralnych, 93,75% urzędów wojewódzkich, 93,75%
organów administracji zespolonej w województwach, 100% urzędów marszałkowskich, 87,69% miast na
prawach powiatu, 81,85% powiatów, 76,52% organów administracji zespolonej w powiatach oraz 78,49% gmin.
18

19

W 2006 r. administracja publiczna bez względu na tryb zlecania realizacji zadań publicznych
oraz formę (powierzanie lub wspieranie) otrzymała 87 702 oferty od organizacji
pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów
kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi organizacjami 67 869 umów, a wysokość
wydatkowanych środków wyniosła 1 646 866 655,39 zł.
W porównaniu z 2005 r. wysokość środków wydatkowanych na organizacje pozarządowe
oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i wyznaniowe
w 2006 r. wzrosła o 15,3%.
Podsumowując, w 2006 r. wysokość wydatkowanych środków ogółem na organizacje
pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i
wyznaniowe przez organy administracji publicznej wzrosła w porównaniu z 2005 r. W
porównaniu do lat poprzednich badane urzędy wydatkowały w 2006 r. mniej środków na
podmioty sektora pozarządowego w wyniku zastosowania innych trybów na korzyść
procedury otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie, w ramach której w 2006 r. wzrosła skala przekazanych pieniędzy.
Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadań w następujących sferach poŜytku
publicznego20:
-

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 86,2% wskazań,
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 36,5%,
ochrona i promocja zdrowia – 31%,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 30,6%,
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 29,9%,
krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy – 29,9%,
nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 24,6%,
porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym –
20,9%,
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 13,2%,
ratownictwo i ochrona ludności – 9,4%,
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 8,3%,
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 5,7%,
działalność charytatywna– 5,1%.

Dotacje jednostek samorządu terytorialnego dla stowarzyszeń i fundacji
Według danych zebranych przez Ministerstwo Finansów21 w 2006 r. wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego przekazały środki w wysokości 750 003 198,00 zł z paragrafu 281
(dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom) oraz 282 (dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom). Jeśli doliczyć do tej kwoty środki z paragrafu 283
(dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

20

Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ administracja publiczna mogła wskazać wszystkie sfery poŜytku
publicznego, w których najczęściej zlecała realizację zadań publicznych.
21
Na podstawie informacji udostępnionych Departamentowi PoŜytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej przez Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów.

20

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych) suma ta wyniesie
1 159 269 272,06 zł.22
Dla porównania w 2005 r. wszystkie jednostki samorządu terytorialnego przekazały środki w
wysokości 622 556 066,00 zł z paragrafu 281 oraz 282. Jeśli doliczyć do tej kwoty środki z
paragrafu 283 suma ta wyniosła 985 091 831,00 zł.
Podsumowując w obrębie wydatków wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z
paragrafów 281 i 282, w 2006 r. moŜna zaobserwować wzrost wysokości wydanych środków
na fundacje i stowarzyszenia w porównaniu do 2005 r. (o 20,4% więcej pieniędzy).

b) Współpraca pozafinansowa
Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym
Wyniki badania przeprowadzonego przez Departament PoŜytku Publicznego Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej wykazują, Ŝe w 2006 r. funkcjonowały w Polsce 1 453 zespoły o
charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜone z przedstawicieli organizacji pozarządowych,
podmiotów kościelnych i wyznaniowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.23
Najwięcej zespołów działało w województwie mazowieckim (508), śląskim (111) oraz
wielkopolskim (107). Natomiast najmniej zespołów przypadło na region opolski (20),
świętokrzyski (28) oraz podlaski (35).
W sumie 70% ministerstw, 32,7% urzędów centralnych, 100% urzędów wojewódzkich, 60%
organów administracji zespolonej w województwach, 87,5% urzędów marszałkowskich,
73,7% miast na prawach powiatu, 51,8% powiatów, 14,8% organów administracji zespolonej
w powiatach oraz 16,6% gmin prowadziło zespoły doradcze i inicjatywne.

22

Analizując wysokość środków w paragrafie 283 naleŜy pamiętać, Ŝe oprócz podmiotów kościelnych i
wyznaniowych, mieszczą się w nim równieŜ inne podmioty, które nie są zaliczane wg ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie do organizacji pozarządowych lub nie są z nimi zrównane.
23
Por. Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy..., s. 274.

21

Mapa 3. Liczba zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych z
przedstawicieli sektora pozarządowego oraz przedstawicieli administracji publicznej w
2006 r.
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Źródło: Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie za 2006
rok, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 275.

Konsultacje społeczne
W 2006 r. 856 organów administracji publicznej (32,8%) konsultowało projekty aktów
normatywnych z przedstawicielami sektora pozarządowego. Łącznie zbadane instytucje
poddały konsultacjom 2 396 projektów aktów normatywnych. Średnio było ich w kaŜdym
urzędzie po 3. Najwięcej dokumentów przekazano organizacjom do zaopiniowania w
województwie mazowieckim (762), dolnośląskim (168) oraz pomorskim (166). Natomiast
najmniej projektów konsultowano w regionie świętokrzyskim (34), opolskim (52) oraz
lubelskim i lubuskim (po 79).
W sumie 80% ministerstw, 26,5% urzędów centralnych, 40% urzędów wojewódzkich, 20%
organów administracji zespolonej w województwach, 87,5% urzędów marszałkowskich,
87,7% miast na prawach powiatu, 59,5% powiatów, 9% organów administracji zespolonej w
powiatach oraz 30,4% gmin wykazało fakt konsultacji społecznych.
Konsultacje prowadzono w róŜnych formach i na róŜny sposób. Zbadane instytucje
udostępniały projekty dokumentów24:
− udostępniając do wglądu w siedzibie urzędu – 65,3% wskazań,
− organizując spotkanie robocze z interesariuszami – 51,8%,
− umieszczając dokument w BIP – 38,2%,
− umieszczając na stronie internetowej urzędu – 35,3%,
− organizując konferencję konsultacyjną – 28,3%,
− wysyłając pocztą tradycyjną i elektroniczną – 15,7%.

24

Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji publicznej mogły wskazać wszystkie formy i
sposoby prowadzenia konsultacji.
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Mapa 4. Liczba projektów aktów prawnych skonsultowanych przez administrację
publiczną z sektorem pozarządowym w 2006 r.
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Źródło: Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy..., s. 276.

Inne formy współpracy pozafinansowej25
Wśród innych form współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi,
które ukazują uczestnictwo przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w procesie
podejmowania decyzji, moŜna wymienić m.in. uczestnictwo przedstawicieli organizacji
pozarządowych w posiedzeniach organów danego urzędu oraz współudział organizacji
pozarządowych w projektowaniu budŜetu danego urzędu, w zakresie dotyczącym obszaru
działania organizacji.
W 2006 r. uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów
danego urzędu wystąpiło w 47,4% zbadanych instytucji. Natomiast współudział organizacji
pozarządowych w projektowaniu budŜetu danego urzędu, w zakresie dotyczącym obszaru
działania organizacji wykazało 21,2% urzędów.

2.1.1.10.

Współpraca organizacji pozarządowych z sektorem prywatnym

Od kilku lat w Polsce jest promowana wśród przedsiębiorców idea społecznej
odpowiedzialności biznesu, są podejmowane takŜe, na razie w bardzo ograniczonej skali,
praktyczne działania realizujące tę ideę. Do najwaŜniejszych kierunków tych działań naleŜy
zaliczyć finansowanie przez biznes działań społecznych we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, zarówno w formie dotacji, sponsoringu, jak pay-rollu oraz propagowanie
zorganizowanego wolontariatu wśród pracowników firm.
Według badania CBOS26 Polacy uwaŜają, Ŝe wielkie firmy powinny działać w oparciu o dwie
zasady: koncentracji na osiągnięciu zysków, płaceniu podatków i zapewnianiu miejsc pracy w
25

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy..., s. 278.
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sposób zgodny z prawem przy jednoczesnym wyznaczaniu wysokich standardów etycznych
oraz aktywnym tworzeniu lepszego społeczeństwa.

2.1.1.11.

Sektor pozarządowy w Polsce na tle Europy

Porównanie polskich organizacji pozarządowych z sytuacją sektora w innych krajach Unii
Europejskiej jest niezwykle trudne i skomplikowane. Ze względu na róŜnice prawne,
ekonomiczne i społeczne funkcjonowania sektora pozarządowego w Polsce oraz brak
jednolitej metodologii badawczej, jakiekolwiek porównanie wymagałoby przeprowadzenie
analiz zawierającej interpretację wszystkich róŜnic w odniesieniu do poszczególnych krajów.
Dla ogólnego zobrazowania funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych na tle
innych krajów europejskich, przydatne mogą być badania The Johns Hopkins University
Institute for Policy Studies Center for Civil Society Studies27. Informacje przedstawione w
ramach The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project zostały zebrane z
zastosowaniem jednolitej metodologii badawczej i dotyczą potencjału ludzkiego w sektorze
obywatelskim. Udział zatrudnienia w organizacjach pozarządowych w stosunku do ogółu
liczby osób aktywnych gospodarczo przedstawia się następująco:
- Holandia – 9,2%,
- Belgia – 8,6%,
- Irlandia – 8,3%,
- Wielka Brytania – 4,8%,
- Austria – 3,8%,
- Francja – 3,7%,
- Niemcy – 3,5%,
- Hiszpania – 2,8%,
- Włochy – 2,3%,
- Czechy – 1,3%,
- Węgry – 0,9%,
- Słowacja – 0,6%,
- Polska – 0,6%,
- Rumunia – 0,4%.
Polska w tym świetle plasuje się na ostatnich miejscach wśród krajów europejskich.
Drugim źródłem danych porównawczych moŜe być corocznie realizowany NGO
Sustainability Index28 – narzędzie Biura Europy i Eurazji USAID (United States Agency for
International Development), które ocenia stopień rozwoju i zdolność przetrwania sektora
pozarządowego w Europie i Eurazji. Indeks opiera się na siedmiu wymiarach sektora
pozarządowego:
-

środowisku prawnym,
zdolnościach organizacyjnych,
opłacalności finansowej,
rzecznictwie,
świadczeniu usług,
infrastrukturze,

26

Por. Społeczna odpowiedzialność wielkich firm – opinie ludności 33 krajów świata. Komunikat z badań,
BS/49/2006, Warszawa, marzec 2006.
27
Por. L. M. Salamon, S. W. Sokolowski, R. List, Global Civil Society. An Overview, The Johns Hopkins
University Institute for Policy Studies Center for Civil Society Studies, Baltimore 2003.
28
Por. The 2006 NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia, United States Agency
for International Development, 10th Anniversary Edition – May 2007.
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-

wizerunku publicznym.

W ramach tych obszarów przyznaje się punkty od 1 do 7, gdzie 1 oznacza największą
stabilność i zdolność przetrwania, a 7 – najmniejszą. Według danych z raportu za 2006 r.
ogólny stopień rozwoju i zdolność przetrwania sektora pozarządowego kształtuje się w
następujący sposób:
- Estonia – 2,1,
- Polska – 2,3,
- Słowacja – 2,5,
- Łotwa – 2,6,
- Węgry – 2,6,
- Czechy – 2,7,
- Litwa – 2,7,
- Rumunia – 3,6,
- Ukraina – 3,6,
- Słowenia – 4,0.
Według raportu od 2004 r. sytuacja sektora pozarządowego w Polsce utrzymuje się na tym
samym poziomie.

2.1.2. Indywidualna aktywność obywatelska
2.1.2.1. 1% podatku na rzecz organizacji poŜytku publicznego29
Według danych Ministerstwa Finansów o rozliczeniu podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2003 r. – zmniejszenia
podatku z tytułu wpłaty na rzecz organizacji poŜytku publicznego (1%) dokonało:
-

80 194 podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach, tj. według progresywnej skali
podatkowej (0,34% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach), na kwotę
ponad 10 305 000 zł,
- 126 podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
(0,02% ogółu podatników płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).
Zmniejszenie podatku tej grupy podatników wyniosło ok. 60 000 zł.
Natomiast według danych za 2004 r. zmniejszenia podatku z tytułu wpłaty na rzecz
organizacji poŜytku publicznego (1%) dokonało:
-

676 912 podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach, tj. według progresywnej
skali podatkowej (2,84% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach), na
kwotę 41 040 000 zł,
- 3 629 podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych (0,56% ogółu podatników płacących ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych). Zmniejszenie podatku tej grupy podatników wyniosło 576 000 zł.
W porównaniu z 2003 r. liczba podatników-darczyńców w 2004 r. wzrosła o 747,3%. W 2003
r. zaledwie 80 320 osób skorzystało z moŜliwości przekazania 1% podatku (0,33% ogółu
podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach i ogółu podatników płacących ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych) i wykazało to w formularzach rozliczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych.

29

Na podstawie danych z raportów z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz raportów z
rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy, publikowanych na stronie
internetowej (www.mofnet.gov.pl) Ministerstwa Finansów.
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Natomiast w 2004 r. 680 541 podatników dokonało zmniejszenia swojego zobowiązania
podatkowego z tytułu wpłaty na rzecz organizacji poŜytku publicznego (opp), co stanowi
2,78% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach i ogółu podatników
płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Według danych Ministerstwa Finansów o rozliczeniu podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2005 r., zmniejszenia
podatku z tytułu wpłaty na rzecz organizacji poŜytku publicznego (1%) dokonało:
-

1 148 255 podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach, tj. według progresywnej
skali podatkowej (4,80% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach), na
kwotę 61 010 000 zł (0,20% naleŜnego podatku),
- 8 255 podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych (1,29% ogółu podatników płacących ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych). Zmniejszenie podatku tej grupy podatników wyniosło 1 322 000 zł
(0,26% odliczeń od ryczałtu).
Wykres 3. Liczba podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali
progresywnej oraz opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych, którzy przekazali 1% podatku na opp
w latach 2003 – 2006
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportów z rozliczenia podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz raportów z rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy,
publikowanych na stronie internetowej (www.mofnet.gov.pl) Ministerstwa Finansów.

W porównaniu z 2004 r. liczba podatników-darczyńców w 2005 r. wzrosła o 69,94%.
Natomiast w 2005 r. 1 156 510 podatników dokonało zmniejszenia swojego zobowiązania
podatkowego z tytułu wpłaty na rzecz organizacji poŜytku publicznego (opp), co stanowi
4,71% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach i ogółu podatników
płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
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Najnowsze dane o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych za 2006 r. pokazują, Ŝe zmniejszenia podatku z tytułu
wpłaty na rzecz organizacji poŜytku publicznego (1%) dokonało:
-

1 593 541 podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach, tj. według progresywnej
skali podatkowej (6,62% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach), na
kwotę 103 782 000 zł (0,28% naleŜnego podatku),
- 10 601 podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych (1,61% ogółu podatników płacących ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych). Zmniejszenie podatku tej grupy podatników wyniosło 1 656 000 zł
(0,34% odliczeń od ryczałtu).
W porównaniu z 2005 r. liczba podatników-darczyńców w 2006 r. wzrosła o 38,71%.
Natomiast w 2006 r. 1 604 142 podatników dokonało zmniejszenia swojego zobowiązania
podatkowego z tytułu wpłaty na rzecz organizacji poŜytku publicznego (opp), co stanowi
6,49% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach i ogółu podatników
płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

2.1.2.2.

Wolontariat

Wolontariat w organizacjach pozarządowych
Według badania Stowarzyszenia Klon/Jawor30 w 2006 r. 40% organizacji zadeklarowało, Ŝe
ich działania wspierają wolontariusze. Oznacza to, Ŝe w ciągu ostatnich lat obecność
wolontariatu w sektorze pozarządowym zmniejszyła się – w 2004 r. korzystanie z pracy
wolontariuszy zadeklarowało 45% organizacji pozarządowych, w 2002 r. 47%. Łączną liczbę
wolontariuszy wspierających w 2006 r. pracę organizacji (niebędących jej członkami)
szacować moŜna na ok. 600-700 tys. osób.
Wyniki badania SOF 200631 pokazują, Ŝe praca społeczna, tj. dobrowolna i bezpłatna praca
wykonywana zarówno przez członków, jak i osoby niebędące członkami organizacji,
wystąpiła w 82% objętych badaniem organizacji. Najczęściej wykazywano pracę społeczną w
stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych (85% z nich), rzadziej w fundacjach
(74%) i organizacjach samorządu gospodarczego i zawodowego (67%). Najrzadziej
dobrowolna i bezpłatna praca miała miejsce w społecznych podmiotach wyznaniowych
(50%).

Wolontariat w organach administracji publicznej
Przeprowadzone, przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, badania dotyczące
zaangaŜowania wolontariuszy w administracji publicznej pozwalają na opisanie skali
świadczeń przez nich wykonywanych.32 Wybranym kryterium jest czas trwania wolontariatu
w urzędach administracji publicznej róŜnego szczebla w podziale na poszczególne
województwa.

Mapa 5. Liczba porozumień zawartych z wolontariuszami na okres poniŜej 30 dni w
administracji publicznej w 2006 r.
30

M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty..., s. 32-33.
Gospodarka społeczna w Polsce…, s. 22-23.
32
Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy..., s. 297-300.
31
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Źródło: Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy..., s. 298.

Mapa 6. Liczba porozumień zawartych z wolontariuszami na okres co najmniej 30 dni w
administracji publicznej w 2006 r.
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Na okres krótszy aniŜeli 30 dni najwięcej porozumień wolontariackich zawarto w
województwie mazowieckim (802), małopolskim (338) oraz lubelskim (193). Najmniejsza
liczba porozumień została odnotowana w regionie zachodniopomorskim (4) i podkarpackim
(8).
Na okres co najmniej 30 dni największą liczbę porozumień wolontariackich zawarto w
województwie mazowieckim (1 611) i śląskim (1 055). Najmniej porozumień
wolontariackich podpisano w regionie świętokrzyskim (8).

2.1.2.3.

ZaangaŜowanie w pracę społeczną

Według badania CBOS „Polacy o swojej aktywności społecznej”33 w latach 2002-2006 nieco
wzrosła liczba osób, które w roku poprzedzającym badanie dobrowolnie i nieodpłatnie
pracowały na rzecz swojej społeczności lokalnej lub potrzebujących (z 19% w 2001 r. do
24% w 2003 r. i 23% w 2005 r.). Natomiast w 2007 r. ta aktywność spadła do 20%.
ZaangaŜowanie to ma coraz mniejszy wymiar czasowy.
W 2007 r. co piąty badany (20%, w ostatnich dwóch latach spadek o 3 punkty) poświęcał
swój wolny czas na pracę w róŜnego rodzaju stowarzyszeniach, fundacjach, związkach,
samorządach, partiach, klubach, komitetach itp.
Zbiorczy wskaźnik zaangaŜowania w pracę społeczną (uwzględniający dobrowolne i
nieodpłatne działanie na rzecz swojej społeczności lub potrzebujących oraz działanie w
organizacjach obywatelskich) pokazuje, Ŝe w czterech ostatnich latach zmalała liczba
społeczników (o 5 punktów, 31% w 2007 r.).
Według „Diagnozy społecznej 2007”34 członkami jakichkolwiek organizacji, stowarzyszeń,
partii, komitetów, rad, grup religijnych, związków i kół było w 2007 r. 15% badanych; z
czego 12% naleŜy tylko do jednego stowarzyszenia; 3% do dwóch, a 1% więcej niŜ dwóch;
85% nie naleŜy do Ŝadnej organizacji. W stosunku do 2003 i 2005 r. nastąpił pewien wzrost
wskaźnika zrzeszania się.

2.1.3. Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego35
Interesującą ilustracją metodologicznej analizy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest
Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego, który opisuje strukturę społeczeństwa obywatelskiego
za pomocą diagramu (tzw. diamentu) złoŜonego z czterech osi. Osiami – wymiarami są:
-

-

-

struktura – obejmuje reprezentatywność i zakorzenienie społeczeństwa obywatelskiego
w danym społeczeństwie, poziom zinstytucjonalizowanej i pozainstytucjonalnej
aktywności społecznej, intensywność relacji pomiędzy podmiotami III sektora, a takŜe w
zasobność sektora,
środowisko działań – wymiar ten opisuje to, jak warunki funkcjonowania (społeczne,
polityczne, prawne, kulturowe) wpływają na społeczeństwo obywatelskie, jaka jest relacja
między sektorem obywatelskim a innymi sektorami (rządowym i prywatnym),
wartości – wymiar ten uwzględnia wartości i interesy reprezentowane w sektorze; ocenia
się tu na ile sektor sprzyja, promuje, chroni wartości i normy demokratyczne,

33

Por. Polacy o swojej aktywności społecznej. Komunikat z badań, BS/20/2008, Warszawa, luty 2008. Badanie
„Aktualne problemy i wydarzenia” (212), 4-7 stycznia 2008 r., reprezentatywna próba losowa dorosłych
mieszkańców Polski (N=890).
34
Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość Ŝycia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa:
Rada Monitoringu Społecznego, 10.09.2007 r., s. 256-257.
35
Por. Indeks Społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 2005, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006, s. 19,
53-54, 77, 95, 116.
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-

wpływ (efekty działań) – wymiar ten opisuje faktyczny wpływ sektora obywatelskiego na
funkcjonowanie całego społeczeństwa, w tym stopień jego uczestnictwa w rozwiązywaniu
istotnych problemów społecznych.
Wykres 4. Diament społeczeństwa obywatelskiego 2007

Źródło: Indeks Społeczeństwa obywatelskiego2007, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 8.

Wyniki Indeksu z 2007 r. pokazują, Ŝe najmocniejszą stroną sektora pozarządowego w Polsce
jest wymiar wartości. Natomiast najsłabiej wypada struktura. W porównaniu z 2005 r. naleŜy
zauwaŜyć spadek wartości w wymiarze: struktura, wartości, wpływ. Bez zmian pozostaje
jedynie ocena środowiska.

2.1.4. Rozwój ekonomii społecznej
Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer Ŝycia społecznego.
Jednak, chcąc znaleźć wspólny mianownik, moŜna powiedzieć, Ŝe kluczową zasadą w tej idei
jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku.
Oznacza to, Ŝe dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu
gospodarczego – ma misja społeczna.
Instytucje ekonomii społecznej są podmiotami gospodarczymi i społecznymi działającymi we
wszystkich sektorach. Mogą one przybierać róŜne formy, wśród których wymienić naleŜy:
banki spółdzielcze, ubezpieczenia wzajemne, spółdzielnie, fundusze poręczeniowe,
przedsiębiorstwa społeczne i socjalne, agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia,
fundacje.
Podmioty ekonomii społecznej, zaspokajając potrzeby swoich członków lub podopiecznych,
często wykonują zadania, z których ani państwo, ani inne podmioty gospodarcze nie
wywiązują się w sposób wystarczająco skuteczny. Z uwagi na ogrom problemów społecznych
30

instytucje gospodarki społecznej wypełniają lukę w programach publicznych wsparcia dla
zbiorowości, dla których dotychczas brak było zintegrowanego systemu świadczeń i
wychodzenia z bezrobocia i bezczynności zawodowej: socjalnych, edukacji,
specjalistycznego leczenia, rehabilitacji oraz programów pomocy w zatrudnieniu.
Gospodarka społeczna została zapisana jako jeden z priorytetów działań podejmowanych w
ramach funduszy strukturalnych na poprzedni okres programowania (lata 2000-2006), a
podstawowym instrumentem wspierania jej rozwoju w krajach członkowskich UE jest
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. W jej ramach powstało i nadal powstaje wiele
eksperymentalnych rozwiązań w sferze gospodarki społecznej, które będą wymagały dalszego
wsparcia po zakończeniu w marcu 2008 r. finansowania z UE.

2.1.5. Wyzwania stojące przed III sektorem
Do najwaŜniejszych wyzwań stojących przed sektorem pozarządowym moŜna zaliczyć:
-

-

stymulowanie aktywności obywatelskiej, przede wszystkim w kontekście przyrostu liczby
członków i wolontariuszy, a takŜe liczby organizacji pozarządowych,
niwelowanie róŜnic regionalnych w rozwoju organizacji pozarządowych i ich bazy
członkowskiej,
edukacja obywatelska, w powiązaniu z promowaniem aktywności obywatelskiej i
wartości Ŝycia społecznego, takich jak solidaryzm społeczny czy filantropia,
wzmocnienie i rozwój kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych, rozumianego
jako pracownicy i wolontariusze,
rozwijanie trwałych źródeł i mechanizmów finansowania działalności obywatelskiej,
wspieranie tworzenia struktur pionowych i poziomych,
wspieranie rozwoju dialogu obywatelskiego, na poziomie rządowym i samorządowym,
wspieranie rozwoju ekonomii społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu,
rozwój organizacji i instytucji wspierających, ze szczególnym uwzględnieniem ułatwiania
dostępu do nich organizacji i mieszkańców terenów wiejskich,
wsparcie rozwoju mechanizmów autoregulacyjnych wewnątrz sektora,
wzmocnienie wsparcia organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania
społecznemu wykluczeniu,
wsparcie tworzenia silnych reprezentacji organizacji w kontaktach z sektorem publicznym
oraz wsparcie rozwoju trwałych form wzajemnych kontaktów i zwiększenia partycypacji
społecznej,
wsparcie doskonalenia legislacji dotyczącej działań organizacji pozarządowych.
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2.2.

Analiza SWOT36

Mocne strony

Słabe strony

-

-

sektor spełnia w społeczeństwie funkcję
integrującą (umacnianie spójności
społeczeństwa), ekspresyjną (rzecznictwo),
edukacyjną oraz aktywizującą (zwłaszcza
osoby zagroŜone społeczną marginalizacją),
sektor pełni usługi dla społeczeństwa,
realizując zadania z niszowych i
zmarginalizowanych obszarów,
moŜna zaobserwować instytucjonalizację
działań oraz profesjonalizację sektora, w
znaczeniu zdobywania doświadczeń i
specjalizowaniu się w świadczeniu określonych
usług, w oparciu m .in. o zatrudnienie i
podnoszenie kwalifikacji osób działających w
organizacjach pozarządowych,
systematyczny wzrost liczby organizacji
pozarządowych,
dostęp do coraz bardziej wyspecjalizowanej
infrastruktury wspierającej organizacje
pozarządowe i lokalną aktywność obywatelską,
powszechna dostępność informacji
dotyczących obszarów aktywności oraz samych
organizacji (strony internetowe organizacji,
opracowania i publikacje).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bierność obywatelska, wynikająca między
innymi z niskiej świadomości obywatelskiej,
objawiającej się w postaci braku poczucia
odpowiedzialności za wspólnotę,
brak szerokiej edukacji obywatelskiej,
niski poziom kapitału społecznego mierzony
deklaracjami zaufania społecznego do
instytucji państwa, wzajemnego zaufania
pomiędzy instytucjami publicznymi a
instytucjami obywatelskimi,
relatywnie niska jakość wolontariatu i
filantropii w perspektywie horyzontalnej i
wertykalnej, objawiająca się przede
wszystkim w niewielkim udziale obywateli
we wspieraniu działań społecznych, np. w
formie angaŜowania swojego czasu, bądź
swoich pieniędzy,
niewielka liczba, skorelowana z relatywnie
niską jakością oraz efektywnością działania
organizacji pozarządowych w stosunku do
potencjału Polski,
słaba kondycja finansowa sektora,
drop out- stosunkowo szybkie zaprzestawanie
działalności przez część organizacji,
spowodowane trudną sytuacją finansową,
trudności ze stworzeniem i legitymizacją
wspólnej reprezentacji sektora, będącej
rzecznikiem organizacji na forum
publicznym,
niska kultura organizacyjna sektora
przejawiająca się w braku planowania
strategicznego sektora, braku wiedzy w
kluczowych kwestiach regulujących jego
funkcjonowanie np. finansowo-podatkowych,
nieumiejętność stworzenia nowoczesnej bazy
członkowskiej, pogłębiający się proces
wykorzenienia organizacji, przejawiający się
m. in. osłabieniem więzi między organizacją a
jej interesariuszami,
utrudniony dostęp do usług
infrastrukturalnych (doradztwo, szkolenia
itp.), dotyczący w szczególności wsi i małych
miasteczek,
brak systematycznych i holistycznych badań
sektora, uniemoŜliwiający rzetelną diagnozę
sytuacji, w jakiej znajdują się organizacje

36

Analiza mocnych (strenghts) i słabych (weaknesses) stron przedsięwzięcia oraz szans (opportunities) i
zagroŜeń (threats).
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-

-

pozarządowe,
znaczące zróŜnicowanie aktywności
organizacji w podziale na regiony oraz
obszary miejskie i wiejskie,
marginalizacja niektórych obszarów działania,
spowodowana brakiem zainteresowania ze
strony publicznych i prywatnych sponsorów,
implikująca marginalizację organizacji
działających w tych obszarach oraz brak
wyraźnej dywersyfikacji sektora pod
względem obszarów działania.

Szanse

ZagroŜenia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

relatywnie duŜa liczba osób zainteresowanych
udziałem w wolontariacie,
próba dokonania zmiany instytucjonalnej w
zakresie miejsca i roli sektora pozarządowego
w państwie i społeczeństwie przez
wprowadzanie nowych instytucji dialogu
społecznego w administracji, rozwój
ustawodawstwa stanowiącego podwaliny
ekonomii społecznej i wejście w Ŝycie ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie,
instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego w
postaci Rady Działalności PoŜytku Publicznego
oraz wojewódzkich Rad Działalności PoŜytku
Publicznego, będących forum wymiany
poglądów między administracją publiczną a
przedstawicielami organizacji pozarządowych,
reprezentującymi w ramach Rady interesy i
stanowisko III sektora na forum publicznym,
wzmocnienie jej znaczenia i rozszerzenie
zakresu działania,
ustrojowa zmiana sposobu alokacji środków
publicznych w zakresie dostępu do nich
organizacji pozarządowych, w tym – PO FIO,
rozwój własnych źródeł finansowania (np.:
fundusze lokalne, nowe, prywatne fundacje
grantodawcze, fundusz poŜyczkowy,
sektorowy fundusz inwestycyjny),
funkcjonowanie sektora w otoczeniu
instytucjonalnym UE,
znaczne wsparcie sektora, głównie finansowe,
z funduszy europejskich (w tym w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007-2013 - wielkość środków znajduje się w
trakcie uzgodnień),
udział sektora w programowaniu polityki
spójności na lata 2007- 2013,
popularyzacja i propagowanie idei wolontariatu
i filantropii w środkach masowego przekazu,
społeczne kampanie reklamowe,
popularyzacja i uproszczenie procedury
mechanizmu 1%, stanowiącego potencjalnie
znaczne wsparcie finansowe dla sektora.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

asymetryczność relacji administracja
publiczna- organizacje pozarządowe w
procesie zarządzania społecznościami
lokalnymi i regionalnymi,
niebezpieczeństwo wykorzystywania
nieformalnych układów w relacjach sektora z
przedstawicielami administracji publicznej
umacnianie i zwiększanie roli duŜych i
bogatych organizacji kosztem małych i
niedofinansowanych ( zjawisko oligarchizacji
sektora )
słabo rozwinięta struktura instytucjonalna i
legislacyjna dla kształtowania się demokracji
partycypacyjnej, charakteryzująca się niskim
uczestnictwem grup i wspólnot obywatelskich
w procesach przygotowywania,
podejmowania i kontroli decyzji politycznych,
uwzględniających ich prawa i interesy,
osłabienie funkcji kontrolnej organizacji
społecznych względem władzy publicznej,
wynikające bezpośrednio z braku partnerskiej
równowagi i uzaleŜnienia organizacji
pozarządowych od władz róŜnego szczebla,
niski poziom zaufania społecznego do
organizacji społecznych, szczególnie fundacji,
postrzeganych stereotypowo jako instytucje
korupcjogenne o niejasnych celach działania i
źródłach finansowania,
zagroŜenie konwergencją III sektora w
stosunku do sektora publicznego i sektora
biznesu, spowodowane między innymi
biurokratyzacją i formalizacją, związaną z
korzystaniem ze środków publicznych,
brak transparentnych oraz sprawiedliwych
reguł dostępu grup obywatelskich do środków
publicznych, objawiający się uznaniowością
w przyznawaniu środków,
pojawiające się rozbieŜności między praktyką
w działaniach organizacji w stosunku do
przyjętych standardów samoregulacyjnych,
bariery w administracji publicznej w
stosowaniu partycypacji w procesach
decyzyjnych.
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2.3.

Dotychczasowa pomoc udzielana w ramach Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2007

Program FIO, planowany jako trzyletnie przedsięwzięcie (2005-2007), powstał w celu
pobudzania oraz wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji
pozarządowych. Funkcjonowanie Programu FIO miało charakter komplementarny w
stosunku do juŜ istniejących rozwiązań i praktyk w tym zakresie. Został przygotowany jako
dokument sprzęŜony z treścią dokumentów programowych na lata 2007-2013, a takŜe
uwzględniał perspektywę związaną z budową SWRSO. Podstawą prawną Programu FIO była
uchwała Nr 193/2004 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
Na realizację Programu FIO w budŜecie państwa przeznaczono w kaŜdym roku 30 mln zł.
Dodatkowo, w październiku 2007 r. Minister Finansów przeznaczył 20 mln zł na kontynuację
Programu FIO. Tym samym łączny budŜet Programu FIO wyniósł 110 mln zł.
Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na
realizację Programu FIO są organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
W ramach Programu FIO, w 2005 r. odbyły się dwa konkursy, a w latach 2006 i 2007 – po
jednym konkursie.
KaŜdy konkurs składał się z następujących etapów:
- ogłoszenie konkursu,
- rejestrowanie wniosków,
- ocena formalna,
- ocena merytoryczna,
- rozstrzygnięcie konkursu – przyznanie dofinansowania przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
Ocena formalna polegała na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów wejścia
do systemu dotacyjnego dotyczących projektu i projektodawcy. Podlegała jej zgodność
wniosku z załoŜeniami Programu FIO. KaŜdy wniosek, który przeszedł ocenę formalną,
oceniany był merytorycznie przez dwóch niezaleŜnych ekspertów. W oparciu o opinie
ekspertów, Minister Pracy i Polityki Społecznej podejmował decyzję o dofinansowaniu
poszczególnych projektów.
Monitorowanie konkursów powierzone zostało Radzie Działalności PoŜytku Publicznego.

Realizacja Programu FIO w roku 200537
Po przyjęciu przez Radę Działalności PoŜytku Publicznego i przedłoŜeniu ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (w 2005 r. – Minister Polityki Społecznej)
oraz zaakceptowaniu priorytetów, procedur i harmonogramu realizacji Programu na rok 2005,
Rada Ministrów przyjęła w dniu 8 marca 2005 r. do realizacji przez Ministra Polityki
Społecznej dokument pod tytułem „Podstawowe kierunki działań rządu w zakresie realizacji
Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2005”.
37

Źródłem informacji dotyczących realizacji Programu FIO w roku 2005 jest „Sprawozdanie z realizacji
Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2005”, MPiPS, Warszawa 2007.
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W 2005 r. Program FIO realizowano zgodnie z określonymi celami:
CEL 1. Wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji
zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie.
CEL 2. Wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym.
CEL 3. Wspieranie działań organizacji pozarządowych umoŜliwiających im korzystanie ze
środków Unii Europejskiej.
CEL 4. Wspieranie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie inicjatyw
obywatelskich, wymagających, z obiektywnych powodów, zintegrowanej, w oparciu o
kryterium sektorowo-branŜowe lub terytorialne, określonej formuły aktywności organizacji
pozarządowych.
Realizacja Programu FIO przebiegała w sferach poŜytku publicznego, zagregowanych w
następujące obszary:
1.
Zabezpieczenie społeczne.
2.
Integracja i aktywizacja społeczna.
3.
Prawa i wolności człowieka i obywatela.
4.
Nauka, kultura, edukacja i wychowanie.
5.
Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa.
W 2005 r. odbyły się dwie edycje Programu FIO38. Ogółem w ramach obu edycji złoŜono
1452 wnioski (w I edycji 957, a w II – 495). W I edycji złoŜono wnioski na kwotę ponad 79
mln zł, a w II edycji – na ponad 34 mln zł.
W obu edycjach Programu FIO 2005 dofinansowanie otrzymało 626 projektów (505 w
pierwszej oraz 121 w drugiej). Średnia wartość przyznanej dotacji w I edycji wyniosła
50.302,44 zł, a w II edycji – 37.668,48 zł. Tym samym średnia dotacja przyznana w ramach
Programu FIO w 2005 r. wyniosła 47.860,41 zł.
Zdecydowana większość (97%) dofinansowanych projektów, to projekty jednoroczne (610),
3% to projekty dwuletnie (11) i trzyletnie (5). 67% wniosków uzyskało dofinansowanie z
Programu FIO w ramach celu pierwszego, 19% w ramach celu drugiego oraz 14% wniosków
w ramach celu czwartego. Cel trzeci nie był reprezentowany przez Ŝaden wniosek.
Trzy na dziesięć dofinansowanych projektów było realizowanych w obszarze II – Integracja i
aktywizacja społeczna, podobna liczba w obszarze I – zabezpieczenie społeczne. Najmniej
dofinansowanych wniosków złoŜono w obszarze V – Bezpieczeństwo publiczne i obrona
narodowa.
Blisko jedna trzecia dofinansowanych wniosków pochodziła z województwa mazowieckiego,
jedna dziesiąta z dolnośląskiego i taka sama liczba ze śląskiego. Najmniej dofinansowanych
wniosków pochodziło z województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego.
śaden wniosek z województwa opolskiego nie otrzymał dofinansowania.
Ponad dwie trzecie dofinansowanych wniosków zostało złoŜonych przez stowarzyszenia,
jedna czwarta przez fundacje, a pozostała część przez inne podmioty uprawnione do udziału
38

Jako 2 edycje rozumiane są 2 odrębne konkursy przeprowadzone z zachowaniem procedury określonej w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
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w konkursie (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościołów i związków
wyznaniowych).
Ponad trzy czwarte dofinansowanych wniosków zostało złoŜonych przez organizacje
załoŜone przed 2003 r., czyli przed wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
Nieznaczna większość dofinansowanych wniosków została złoŜona przez organizacje
prowadzące działalność odpłatną poŜytku publicznego. Z kolei ponad osiem na dziesięć
dofinansowanych wniosków zostało złoŜonych przez organizacje nie prowadzące działalności
gospodarczej.

Realizacja Programu FIO w roku 200639
W 2006 r., czyli w okresie realizacji drugiego etapu Programu FIO, po przyjęciu przez Radę
Działalności PoŜytku Publicznego i przedłoŜeniu ministrowi właściwemu do spraw
zabezpieczenia społecznego (w 2006 r. – Minister Pracy i Polityki Społecznej) oraz
zaakceptowaniu priorytetów, procedur i harmonogramu realizacji Programu na rok 2006,
Rada Ministrów w dniu 28 marca 2006 r. przyjęła do realizacji przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej „Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu
- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006”.
Dokument ten posłuŜył jako podstawa do stworzenia dokumentu „Zasady przyznawania i
rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w
roku 2006”, który został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 30
marca 2006 r. Opisano w nim warunki przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu
FIO, w tym procedurę składania wniosków w ramach ogłoszonego konkursu oraz zasady ich
oceniania (określono równieŜ kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosku).
W 2006 r. Program FIO był realizowany w obrębie czterech głównych celów:
Cel 1. Wspieranie projektów innowacyjnych (wspieranie działań inicjowanych przez
organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie).
Wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie realizacji zadań publicznych określonych w
art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
o charakterze innowacyjnym, które są podejmowane przez organizacje pozarządowe.
Cel 2. Wspieranie współpracy i partnerstwa międzysektorowego (wspieranie rozwoju
współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym).
Wspieranie inicjatyw realizowanych w partnerstwie i we współpracy między samorządem
lokalnym a organizacjami pozarządowymi oraz projektów opartych na współpracy sektorów:
pozarządowego, publicznego i prywatnego, które wykorzystują lokalne zasoby.
Cel 3. Wspieranie współpracy między organizacjami pozarządowymi (wspieranie działań o
charakterze interdyscyplinarnym w zakresie inicjatyw obywatelskich, wymagających, z
obiektywnych powodów, zintegrowanej, w oparciu o kryterium sektorowo-branŜowe lub
terytorialne, określonej formuły aktywności organizacji pozarządowych).
39

Informacje dotyczące realizacji Programu FIO w roku 2006 zostały zaczerpnięte z projektu dokumentu
„Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006”,
przygotowywanego obecnie w MPiPS.
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Wspieranie projektów rozwijających i tworzących branŜowe i/lub terytorialne partnerstwa
wewnątrz sektora pozarządowego, w tym wspieranie działalności szkoleniowej, badawczej i
informacyjnej słuŜącej rozwojowi inicjatyw obywatelskich - w szczególności powstawaniu
nowych inicjatyw lokalnych, wspieranie działań zmierzających do budowy koalicji na rzecz
rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, budowie partnerstwa publicznospołecznego oraz działań słuŜących wypracowaniu trwałych mechanizmów konsultacji
społecznych w dziedzinach waŜnych z punktu widzenia budowy solidarnego państwa.
Cel 4. Wspieranie upowszechniania projektów modelowych, w szczególności powstałych w
ramach Programu FIO (promocja dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie
funkcjonowania zasady pomocniczości,
standardów
współpracy,
kształtowania
demokratycznego ładu społecznego).
Wsparcie wdraŜania, upowszechniania i promocji dobrych praktyk oraz modelowych
rozwiązań w zakresie inicjatyw obywatelskich powstałych w szczególności w ramach
Programu FIO; realizacja projektów mających cechy rozwiązań modelowych,
umoŜliwiających powielanie dobrych, sprawdzonych praktyk.
W odniesieniu do roku 2005, w roku 2006 nieznacznie zmienił się zakres obejmowany przez
poszczególne Obszary realizowane w ramach Programu FIO. Spowodowane to było
rozszerzeniem katalogu Działań realizowanych w poszczególnych Obszarach w 2006 r.
Na realizację Programu FIO w budŜecie państwa na 2006 r. przeznaczono 30.000.000,00 zł.
Środki na dotacje dla beneficjentów Programu FIO (stowarzyszenia, fundacje i pozostałe
jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych) w 2006 r. wyniosły 29.400.000,00
zł. Zgodnie z postanowieniami dokumentu „Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie
realizacji Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006”,
zabezpieczono 600.000,00 zł na obsługę Programu FIO w roku 2006.
Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu w ramach Programu FIO 2006 ukazało się w dniu 30
marca 2006 r. Termin składania wniosków upłynął w dniu 29 kwietnia 2006 r. (decydowała
data stempla pocztowego). Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 31 lipca 2006 r.
W 2006 r., w ramach Programu FIO, w Departamencie PoŜytku Publicznego MPiPS
zarejestrowano 1703 wnioski. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła ponad 145,7
mln zł (kwota ta obejmuje łączną wielkość wnioskowanych dotacji na lata 2006-2007, tzn.
uwzględnia równieŜ projekty dwuletnie).
Dofinansowanie na 2006 r. otrzymały 734 projekty (43% wszystkich złoŜonych), na łączną
kwotę 26.740.353,96 zł. 969 projektów (57% złoŜonych) nie otrzymało dofinansowania.
Zobowiązania za rok 2005 wyniosły w 2006 roku 2.867.356,82 zł.
W wyniku niewykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na obsługę Programu FIO
w 2006 r., decyzją Ministra Finansów z dnia 13 października 2006 r. kwotę 600.000,00 zł
zmniejszono o kwotę 220.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę dotacji
celowych dla fundacji (o 66.000,00 zł), stowarzyszeń (o 132.000,00 zł) oraz pozostałych
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (o 22.000,00 zł). Pozwoliło to na
dofinansowanie większej liczby organizacji i podmiotów, które wnioskowały o
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu FIO.

Średnia wartość dotacji przyznanej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego
w 2006 r. wyniosła 36.430,99 zł na 2006 rok oraz 58.423,64 zł na rok 2007. Kwota zwrotów
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dotacji dokonanych przez 163 dofinansowane podmioty wyniosła 372.136,39 zł (stan na
dzień 31 stycznia 2007 r.).
Ogółem, po uwzględnieniu zwrotów, wykonanie planu Programu FIO 2006 wyniosło
29.235.574,39 zł, zgodnie z następującym podziałem:
1) fundacje: 8.023.526,52 zł;
2) stowarzyszenia: 20.054.724,71 zł;
3) inne podmioty (nie zaliczone do sektora finansów publicznych): 1.157.323,16 zł.
Wśród 734 projektów dofinansowanych w 2006 r. 437 (60%) to projekty jednoroczne
(realizowane tylko w roku 2006), a 297 (40%) to projekty dwuletnie (realizowane w latach
2006-2007).
Wśród projektów dofinansowanych w 2006 r. ponad połowa (56%) była realizowana w
ramach Celu 1. Jedna piąta (20%) projektów była realizowana w ramach Celu 4., 12% w Celu
2. oraz podobny odsetek w Celu 3.
Ponad jedna trzecia projektów (36%) była realizowana w ramach Obszaru 1. (zabezpieczenie
społeczne). Jedna czwarta (25%) projektów była realizowana w ramach Obszaru 2. (integracja
i aktywizacja społeczna), a ponad jedna piąta (22%) w ramach Obszaru 4. (nauka, kultura,
edukacja i wychowanie). Najmniejszą popularnością cieszył się Obszar 3. (prawa i wolności
człowieka i obywatela) – 10% dofinansowanych projektów – oraz Obszar 5. (bezpieczeństwo
publiczne i obrona narodowa) – 7 % dofinansowanych projektów.
W 2006 r. dominującą pozycję wśród dofinansowanych wniosków miało województwo
mazowieckie. Z tego województwa pochodziła jedna czwarta wszystkich dofinansowanych
projektów. Drugie w kolejności miejsce pod względem dofinansowanych projektów (jeden na
dziesięć) zajęło województwo dolnośląskie, a kolejne, o podobnej liczbie dofinansowanych
projektów (około 50 – 7%) – województwa: małopolskie, śląskie, wielkopolskie i
podkarpackie.
Najmniejsza liczba dofinansowanych projektów pochodziła z województw: opolskiego (1%),
podlaskiego (2%), lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz
warmińsko-mazurskiego (po 3%).
Zdecydowana większość dofinansowanych projektów została złoŜona przez organizacje
pochodzące z miast. Jedynie 7% dofinansowanych projektów zostało złoŜonych przez
organizacje pochodzące ze środowisk wiejskich.
Niemal trzy czwarte (73%) projektów dofinansowanych w 2006 r. zostało złoŜonych przez
stowarzyszenia, ponad jedna piąta (22%) – przez fundacje, a jedynie 5% – przez inne
podmioty40.
Blisko dwie trzecie (65%) projektów dofinansowanych w 2006 r. zostało złoŜonych przez
organizacje, które powstały przed 2003 r. Pozostała jedna trzecia projektów została złoŜona
przez organizacje powstałe w roku 2003 lub później.
Procedura kontroli sprawozdań końcowych i częściowych z realizacji zadań publicznych
dofinansowanych z „Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2006 roku”
40

W kategorii „inne” zagregowano osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościołów i związków
wyznaniowych.
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składała się z dwóch etapów. Pierwszy etap jest związany z monitoringiem terminu składania
sprawozdań, drugi dotyczy analizy sprawozdań.
W Departamencie PoŜytku Publicznego jest prowadzony rejestr sprawozdań uwzględniający
m.in. datę złoŜenia sprawozdania.
Analiza sprawozdań jest prowadzona w podziale na trzy części: formalną, merytoryczną i
finansową.
1. Formalna – pojawiające się nieprawidłowości to: złoŜenie sprawozdania po terminie i/lub
na niewłaściwym formularzu oraz brak wymaganych załączników.
2. Merytoryczna – pojawiające się nieprawidłowości to: realizacja zadań niezgodnie z
harmonogramem, będącym załącznikiem do umowy, lub niezrealizowanie wszystkich
planowanych działań określonych we wniosku.
3. Finansowa – pojawiające się nieprawidłowości wynikają przede wszystkim z błędów
rachunkowych oraz niedostosowania się organizacji do wymogów określonych w
umowie.
Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości były na bieŜąco wyjaśniane z organizacjami.
Procedura polegała na wezwaniu organizacji do złoŜenia pisemnych wyjaśnień, które
następnie były analizowane.

Realizacja Programu FIO w roku 2007
W dniu 27 grudnia 2006 r. Rada Ministrów przyjęła do realizacji przez Ministra Pracy i
Polityki Społecznej dokument „Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji
Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w roku 2007”. Dokument ten
posłuŜył jako podstawa do stworzenia dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji
w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007”. Opisano
w nim warunki przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu FIO, w tym procedurę
składania wniosków w ramach ogłoszonego konkursu oraz zasady ich oceniania (określono
równieŜ kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosku).
W roku 2007 w dokumentach programowych wyodrębniono cel główny Programu FIO, który
brzmiał: „zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań
publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i
pomocniczości polityk publicznych”.
Osiągnięcie celu strategicznego jest moŜliwe dzięki realizacji celów podstawowych PO FIO,
polegających na wsparciu:
- indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie
realizacji zadań publicznych (zawarte w art. 4 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie obszary stanowią katalog zadań publicznych, które kompleksowo
i komplementarnie określają sferę zainteresowań i płaszczyzn współdziałania
administracji publicznej i organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa
obywatelskiego),
- wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno - społecznego,
(właściwa współpraca między sektorem pozarządowym i publicznym, jako kryterium
sprawnego działania, jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia społecznie i
ekonomicznie korzystnych efektów realizacji zadań publicznych; wypracowanie
standardów w tym zakresie powinno stać się waŜnym rezultatem udziału FIO w procesie
budowy społeczeństwa obywatelskiego),
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-

-

wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz sektora
pozarządowego (Program FIO powinien stać się instytucją mającą wpływ na poprawę
sytuacji w zakresie tworzenia warunków dla działań integrujących trzeci sektor,
z zastosowaniem takich fundamentalnych wartości i zasad, jak solidarność społeczna
oraz równość szans, startu i traktowania),
promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zasady
pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu
społecznego, (obok wzorcowych przykładów inicjatyw obywatelskich, mających
zastosowanie w sferze zadań publicznych, miarą osiągnięcia tego celu powinny być takŜe
odpowiednio ukształtowane postawy społeczne, skierowane na partycypację, inwencję
i społeczną odpowiedzialność).

Podobnie jak w 2006 r., w wyniku konsultacji międzyresortowych i społecznych, został
rozszerzony katalog działań realizowanych w ramach poszczególnych obszarów.
Konkurs w ramach Programu FIO w 2007 r. rozpoczął się 8 stycznia. Ostateczny termin
składania wniosków upłynął w dniu 7 lutego br. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 15
czerwca 2007 r.
W wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Programu FIO w 2007 r., w Departamencie
PoŜytku Publicznego MPiPS zarejestrowano 2898 wniosków.
Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła ponad 183 mln zł.
Z uwagi na zobowiązania wynikające z realizacji projektów dwuletnich i trzyletnich oraz
zabezpieczenia środków na obsługę Programu FIO, a takŜe po uwzględnieniu zwrotów
niewykorzystanych dotacji, kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złoŜonych w
konkursie ogłoszonym w roku 2007, wynosiła 11.612.262,66 zł (stan na dzień 15 czerwca
2007 r.). W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach Programu FIO w dniu 15 czerwca
2007 r., dofinansowanie przyznano 293 projektom na łączną kwotę 11.611.900,00 zł.
W wyniku rezygnacji kilku organizacji z realizacji zadań, Minister Pracy i Polityki
Społecznej dofinansował kolejne projekty ze środków pozostałych z rezygnacji. Ostatecznie
dofinansowanie w 2007 r. otrzymało 289 projektów na kwotę 11.669.678,63 zł. Ponadto
dofinansowano 297 projektów dwuletnich (obejmujących rok 2006 i 2007), na kwotę
17.359.019,63 zł (średnia dotacja wyniosła 58.447,88 zł) oraz 5 projektów trzyletnich (tzn.
takich, którym dotacje przyznano w roku 2005) na kwotę 444.746,80 zł (średnia dotacja
wyniosła 88.949,36 zł).
W dniu 11 października 2007 r., w wyniku działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
Minister Finansów przeznaczył 20 mln zł na kontynuację Programu FIO w 2007 r. Ze
środków tych zwiększono kwoty dofinansowania projektów, które otrzymały dotację w
czerwcu 2007 r. oraz podpisano nowe umowy z wnioskodawcami, których projekty nie
otrzymały dofinansowania. Ogółem, podpisano 99 aneksów na kwotę 2.336.175,51 zł oraz
457 nowych umów na kwotę 17.205.708,05 zł. Na pomoc techniczną przeznaczono 400 tys.
zł.
Ogółem, w roku 2007 dofinansowano 746 projektów złoŜonych w konkursie ogłoszonym w
2007 r., 297 projektów dwuletnich (złoŜonych w konkursie ogłoszonym w 2006 r.) oraz 5
projektów trzyletnich (złoŜonych w konkursie ogłoszonym w 2005 r.) na łączną kwotę
49.015.328,62 zł.
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III. STRATEGIA REALIZACJI CELÓW
Zarówno cel strategiczny, jak i cele szczegółowe PO FIO, a takŜe priorytety i działania w nim
zawarte, wynikają z postanowień SWRSO oraz ustaleń wypracowanych w trakcie
kilkuletnich konsultacji wewnątrzresortowych, międzyresortowych oraz społecznych, którym
był poddawany Program FIO. Zdecydowana większość zapisanych w PO FIO działań była
realizowana w ramach Programu FIO i spotkała się ze znacznym zainteresowaniem ze strony
beneficjentów Programu FIO (ponad 6000 złoŜonych wniosków, dofinansowanych ponad
2100).

3.1.

Cel główny

Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków
wyznaniowych prowadzących działalność poŜytku publicznego w realizacji zadań
publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i
pomocniczości polityk publicznych.
Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO:
partnerstwa, innowacyjności, zrównowaŜonego rozwoju i równości szans.

3.2.

Cele szczegółowe

1. Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych.
2. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych.
3. Zwiększenie zaangaŜowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług
społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia
społecznego.
4. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej.
PowyŜsze cele będą realizowane, z uwzględnieniem kryterium terytorialnego, potencjału
organizacji i obszaru działania, w ramach czterech priorytetów, przez wspieranie:
- indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie
realizacji zadań publicznych,
- wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno-społecznego,
- wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz III sektora.
PowyŜsze cele powinny być osiągane z wykorzystaniem dobrych praktyk (modelowych
rozwiązań) wypracowanych w obszarach objętych wsparciem PO FIO.

3.2.1. Cel 1. Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych
Podstawą społeczeństwa obywatelskiego są jego obywatele, świadomi swych praw i
obowiązków, zaangaŜowani w działania na rzecz dobra wspólnego, zdolni do osobistej
odpowiedzialności za los swój i los wspólnoty na wszystkich poziomach Ŝycia społecznego.
Bez nich nie ma autentycznych organizacji pozarządowych, wypełniających swe podstawowe
funkcje na rzecz społeczeństwa. Z kolei świadomość społeczna (prawna, ekonomiczna,
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polityczna, kulturalna) obywateli jest funkcją ich aktywizacji w sprawach publicznych. Wiele
wskazuje na to, Ŝe w Polsce mamy do czynienia z obywatelską apatią, a deficyt
demokratyczny jest naprawdę głęboki41. Ludzie często koncentrują się przede wszystkim na
swoich własnych sprawach, a sprawy publiczne obchodzą ich coraz mniej. Aby umoŜliwić
obywatelom aktywne uczestniczenie w Ŝyciu publicznym, trzeba stworzyć im odpowiednie
warunki i wyposaŜyć ich w konkretne zasoby i umiejętności, które takie uczestnictwo
umoŜliwiają. Słaba aktywność obywatelska powinna być przedmiotem powszechnej troski,
praktycznie wyraŜonej wsparciem i promocją obywatelskiego zaangaŜowania w sprawy
publiczne.
Cel będzie realizowany przez wsparcie udzielane w ramach Priorytetu I. Aktywni, świadomi
obywatele, aktywne wspólnoty lokalne. Zakres pomocy Priorytetu I. obejmuje m.in.
wspieranie edukacji obywatelskiej, zwiększanie aktywności obywateli w sprawach
publicznych, ochronę praw człowieka i obywatela, zwiększanie dostępu do informacji
publicznej.

3.2.2. Cel 2. Rozwój potencjału III sektora
Kondycja III sektora wskazuje, iŜ jego potencjał jest zbyt skromny, aby mógł wypełniać
naleŜycie przypisane mu funkcje i moŜliwe do realizacji zadania.
Konieczne jest zatem wzmocnienie potencjału podmiotów III sektora – w wymiarze
horyzontalnym, sektorowo-branŜowym i terytorialnym – tak, aby w sposób efektywny i
profesjonalny uczestniczyły w róŜnych formach współpracy z sektorem publicznym, w
szczególności w realizacji zadań publicznych w obszarach określonych w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
PowyŜszy cel będzie realizowany w ramach Priorytetu II. Sprawne organizacje pozarządowe
w dobrym państwie, zakładającego m.in. działania nakierowane na wyrównywanie szans
organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie przez pomoc w formie szkoleniowej,
informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej, a takŜe w określonym zakresie przy realizacji
zadań publicznych, pomoc finansową w związku ze statutową działalnością poŜytku
publicznego.

3.2.3. Cel 3. Zwiększenie zaangaŜowania III sektora na rzecz usług społecznych w
zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego
Jedną z podstawowych funkcji organizacji pozarządowych jest dostarczanie usług
społecznych. Jednak ich rola nie ogranicza się tylko do aktywnego obejmowania działaniami
róŜnych grup społecznych, ale przede wszystkim wiąŜe się z wnoszeniem do realizacji usług
społecznych specyficznej wartości dodanej, jaką są kompetencje - indywidualizacja działań
wobec klientów, dopasowanie narzędzi do konkretnych grup i ich potrzeb, wysoka jakość
usług, monitorowanie sytuacji beneficjentów w dłuŜszym horyzoncie czasowym,
usamodzielnianie beneficjentów - tak, by sami sobie zaczynali dawać radę z problemami
społecznymi oraz wyzwaniami rynku pracy.
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Dane CBOS-u wskazują, iŜ odsetek obywateli pracujących społecznie na rzecz swojego środowiska lub osób
potrzebujących w roku 2006 wynosił 23%, wg badania Stowarzyszenia Klon/Jawor „Kondycja trzeciego
sektora” jedynie w 40% organizacji pozarządowych funkcjonują wolontariusze. Dane Państwowej Komisji
Wyborczej świadczą o niskiej frekwencji wyborczej Polaków: w wyborach parlamentarnych w 2001 r. wzięło
udział 46,28% osób uprawnionych do głosowania, natomiast w 2005 juŜ tylko 40,57%. Frekwencja w wyborach
prezydenckich w 2000 r. wyniosła 61,12%, a w 2005 r. w drugiej turze tylko 50,99%. W wyborach do
Parlamentu Europejskiego - niecałe 21%.
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Istotne jest zatem wzmocnienie miejsca i roli III sektora w realizacji usług społecznych, w
ramach zadań publicznych, w oparciu o zasadę pomocniczości oraz partnerstwo publicznospołeczne. Wsparciem zostaną objęte te organizacje pozarządowe, które będą realizować
zadania w obszarach związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, czyli w
obszarze integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez poprawę dostępu do usług społecznych,
dzięki aktywności trzeciego sektora, stanowić moŜe niezbędny warunek dotarcia do grup
szczególnie zagroŜonych wykluczeniem, zarówno w układzie przestrzennym, jak i społecznodemograficznym. Dzięki specyfice III sektora, poprzez jego wsparcie w tym zakresie, moŜe
powstać system usług społecznych z klarownym podziałem ról między administrację
publiczną, zarządzającą tą sferą zadań publicznych, a sektorem organizacji pozarządowych,
realizującym te zadania publiczne.
Cel będzie realizowany przez działania podejmowane w ramach Priorytetu III. Integracja i
aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne, który zakłada wspieranie podmiotów
sektora pozarządowego w realizacji zadań, m.in. w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i
ochrony praw grup dyskryminowanych, aktywizacji i integracji grup wykluczonych lub
zagroŜonych wykluczeniem społecznym, prowadzenia edukacji informatycznej i
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz wspierania integracji wspólnot i społeczności
lokalnych. NaleŜy mieć takŜe na względzie, iŜ realizacja tego celu, w kontekście aktywizacji i
integracji społecznej wspiera działania podejmowane w ramach wszystkich obszarów poŜytku
publicznego wymienionych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie.

3.2.4. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej
Ekonomia społeczna opiera się na idei prymatu wartości społecznych nad dąŜeniem do
maksymalizacji zysku. Podmioty ekonomii społecznej przez swoje działania przyczyniają się
do wzmacniania struktury społecznej na drodze integracji społecznej oraz zawodowej grup
defaworyzowanych. Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej jest waŜnym wkładem w
wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań wobec problemów bezrobocia i wykluczenia
społecznego, w duŜej mierze opartych na współdziałaniu róŜnorodnych podmiotów
gospodarczych i społecznych, a takŜe sektora publicznego. Z drugiej strony ekonomia
społeczna odnosi się do tzw. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, czyli pobudzania
społecznie zorientowanych, wychodzących poza prawnie narzucone ramy czy filantropię
działań przedsiębiorstw komercyjnych, takich jak wolontariat pracowniczy.
Cel będzie realizowany w ramach Priorytetu IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej,
zakładającego wsparcie rozwoju róŜnych form przedsiębiorczości społecznej inicjowanej i
prowadzonej przez organizacje pozarządowe, promowanie i upowszechnianie idei
przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, promowanie i
upowszechnianie idei społecznego zaangaŜowania przedsiębiorców oraz współpracy
organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej.
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3.3.

Wskaźniki realizacji celów Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013
Wartość bazowa
(2006)42

Wartość docelowa
(2013)

CELE

Hierarchia celów

Wskaźniki

Cel główny

Zwiększenie udziału
organizacji
pozarządowych oraz
podmiotów kościelnych i
związków wyznaniowych
prowadzących działalność
poŜytku publicznego w
realizacji zadań
publicznych, w ramach
kształtowanych i
prowadzonych na
zasadach partnerstwa i
pomocniczości polityk
publicznych.

1. Odsetek organów administracji
publicznej, które prowadzą
współpracę finansową43 z
organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami kościelnymi i
związkami wyznaniowymi (w
podziale na Ministerstwa, Urzędy
Centralne, Urzędy Wojewódzkie,
Urzędy Marszałkowskie, Miasta
na prawach powiatu, Powiaty,
Gminy).

M – 65%,
UC – 22,4%,
UW – 93,3%,
UM – 100%,
MP - 98,2%
P – 84,1%,
G – 76,6%

M – 80%,
UC – 27%,
UW – 95%,
UM – 100%,
MP - 95%
P – 90%,
G – 80%

Badania MPiPS
(DPP)

2. Odsetek środków rocznie
przekazanych stowarzyszeniom i
fundacjom z budŜetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych przez jednostki
samorządu terytorialnego.

0,62%

0,76%44

Ministerstwo
Finansów

42

Źródło danych

O ile nie zaznaczono inaczej.
Współpraca finansowa w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie dotyczy środków przekazanych
organizacjom pozarządowym oraz wydatkowanym na nie przez organy administracji publicznej. Współpracę finansową w tym rozumieniu bada Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej w ramach cyklicznego Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
44
Wartość wskaźnika w roku bazowym oraz wartość wskaźnika w roku docelowym (2013) nie uwzględnia wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).
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Cele
1. Zwiększenie
szczegółowe aktywności i świadomości
obywateli i wspólnot
lokalnych.

Poziom produktu:
1. Liczba projektów
dofinansowanych w ramach
Priorytetu I PO FIO.

0 (2008 r.)

2. Liczba beneficjentów
0 (2008 r.)
ostatecznych (osób) objętych
działaniami w ramach Priorytetu I
PO FIO

3000

Sprawozdawczość
MPiPS (DPP)

129000

Sprawozdawczość
MPiPS (DPP)

Poziom rezultatu:
1. Odsetek obywateli pracujących
społecznie na rzecz swojego
środowiska lub osób
potrzebujących.

20% (2007 r.)

23%

CBOS

2. Odsetek organizacji
pozarządowych, w których
funkcjonują wolontariusze.

40%

50%

Badanie
Stowarzyszenia
Klon/Jawor
/ GUS

45

2. Rozwój potencjału
sektora organizacji
pozarządowych.

Poziom produktu:
1. Liczba projektów
dofinansowanych w ramach
Priorytetu II PO FIO.

0 (2008 r.)

2000

Sprawozdawczość
MPiPS (DPP)

2. Liczba beneficjentów
ostatecznych (organizacji)
objętych działaniami w ramach
Priorytetu II PO FIO

0 (2008 r.)

2000

Sprawozdawczość
MPiPS (DPP)

1. Wysokość średniego budŜetu
rocznego organizacji
pozarządowej

ok. 10 tys. zł (mediana
przychodów w 2006 r.)

ok.11 tys. zł (mediana
przychodów)

Badanie
Stowarzyszenia
Klon/Jawor
/ GUS

2. Odsetek obywateli pracujących
społecznie w organizacjach
obywatelskich

20% (2007 r.)

23%

CBOS

1. Liczba projektów
dofinansowanych w ramach
Priorytetu III PO FIO.

0 (2008 r.)

3100

Sprawozdawczość
MPiPS (DPP)

2. Liczba beneficjentów

0 (2008 r.)

133000

Sprawozdawczość

Poziom rezultatu:

3. Zwiększenie
zaangaŜowania sektora
organizacji
pozarządowych na rzecz
usług społecznych w
zakresie integracji i
aktywizacji społecznej

Poziom produktu:
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Obszar zabezpieczenie społeczne obejmuje: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
zapewnienie zorganizowanej opieki byłym Ŝołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom
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oraz zabezpieczenia
społecznego.

ostatecznych (osób z grup
zagroŜonych marginalizacją
społeczną) objętych działaniami
w ramach Priorytetu III PO FIO

MPiPS (DPP)

Poziom rezultatu:
1. Liczba organizacji, których
główną sferą działania jest
integracja społeczna i
zabezpieczenie społeczne (usługi
społeczne)

9,9%

11%

Badanie
Stowarzyszenia
Klon/Jawor
/ GUS

2. Odsetek wydatkowanych
środków przez organy
administracji publicznej na
realizację zadań publicznych w
obszarze integracja i aktywizacja
społeczna oraz zabezpieczenie
społeczne45

integracja i aktywizacja
społeczna – 25%
zabezpieczenie społeczne –
36%

integracja i aktywizacja
społeczna – 25%
zabezpieczenie
społeczne – 36%

Sprawozdawczość
MPiPS (DPP)

wojennym i wojskowym oraz kombatantom; działalność charytatywną; ochronę i promocję zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Natomiast obszar
integracja i aktywizacja społeczna obejmuje: promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagroŜonych zwolnieniem z pracy; działalność
wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działania na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocję i organizację wolontariatu oraz działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo,
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Procenty
nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji publicznej wskazywały na wszystkie wspierane obszary.
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4. Wspieranie rozwoju
polskiego modelu
ekonomii społecznej.

Poziom produktu:
1. Liczba projektów
dofinansowanych w ramach
Priorytetu IV PO FIO.

0 (2008 r.)

1500

Sprawozdawczość
MPiPS (DPP)

2. Liczba beneficjentów
ostatecznych (osób z organizacji
pozarządowych i firm) objętych
działaniami w ramach Priorytetu
IV PO FIO

0 (2008 r.)

64000

Sprawozdawczość
MPiPS (DPP)

1. Liczba wykształconych
liderów ekonomii społecznej i
animatorów lokalnych ze
środków PO FIO.

0 (2008 r.)

9000

Sprawozdawczość
MPiPS (DPP)

2. Liczba przedsięwzięć
edukacyjnych z zakresu ekonomii
społecznej i animacji lokalnej
dofinansowanych w ramach PO
FIO.

0 (2008 r.)

600

Sprawozdawczość
MPiPS (DPP)

3. Liczba działań innowacyjnych
z zakresu ekonomii społecznej i
animacji lokalnej
dofinansowanych w ramach PO
FIO.

0 (2008 r.)

600

Sprawozdawczość
MPiPS (DPP)

Poziom rezultatu:
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IV. PRIORYTETY I OBSZARY WSPARCIA
4.1.

Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty
lokalne

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny w róŜnych formach angaŜować obywateli,
dając im moŜliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy
w sferze działań obywatelskich.
Obszary wsparcia:
1. Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w Ŝyciu
publicznym – programy edukacyjne związane ze wzmacnianiem świadomości społecznej
i obywatelskiej.
2. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych – programy na rzecz obywatelskiego
zaangaŜowania w sprawy publiczne, np. poprzez udział w debatach publicznych,
konsultacjach społecznych, udział w wyborach, wolontariat, filantropię, członkostwo w
stowarzyszeniach.
3. Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego – rzecznictwo interesów osób i
rodzin wobec: instytucji publicznych sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i
gospodarki; inicjatywy skierowane do środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym
oraz wykluczone społecznie, w związku z niską świadomością prawną i niedostatkiem
aktywności administracji publicznej w tym zakresie, zwiększające dostęp do tego rodzaju
poradnictwa.
4. Ochrona i upowszechnianie praw dziecka – działania na rzecz zapewnienia dziecku
pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.
5. Ochrona praw konsumenta – działania promujące rozwój ruchu konsumenckiego w
lokalnych środowiskach, działania promujące sprawiedliwy handel (rozumiany jako
wyraz partnerstwa między producentami a odbiorcami oraz jako przejaw uczciwej
konkurencji, uwzględniający interes społeczny, poddany społecznej kontroli), walkę z
wszelkimi praktykami o charakterze monopolistycznym, w tym w odniesieniu do
funkcjonowania wąskich grup interesu, a takŜe nierzetelnych i nielegalnych praktyk
marketingowych, w tym stosowaniem reklamy w sposób niezgodny z prawem oraz
interesem publicznym.
6. Zwiększenie dostępu do informacji publicznej – edukacja i promocja w zakresie praw
obywateli i obowiązków słuŜb publicznych w kwestii dostępu do informacji publicznej (w
tym takŜe upowszechniania w społeczeństwie nawyku wykorzystywania publicznych
usług i treści udostępnianych w formie elektronicznej), wsparcie dla inicjatyw na rzecz
informacyjnego ładu na poziomie lokalnym i regionalnym.
7. Aktywizacja kobiet w Ŝyciu publicznym – podniesienie poziomu podmiotowości
społecznej kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w Ŝyciu
publicznym.
8. Pielęgnowanie toŜsamości narodowej i kulturowej – promocja rodzimej tradycji, ze
szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojętego
dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy
róŜnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze
tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury.

9. Wspieranie działań na rzecz zrównowaŜonego rozwoju i ochrony środowiska – m. in.
poprzez tworzenie lokalnych programów ekologicznych oraz programów na rzecz
ochrony zwierząt.
10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym – wspieranie
inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich.
11. Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz
bezpieczeństwa publicznego – kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw
społeczeństwa, przygotowanie młodzieŜy do słuŜby wojskowej i słuŜby w innych
formacjach obronnych, działania słuŜące upowszechnianiu tradycji i historii oręŜa
polskiego, szkolenia i akcje profilaktyczne dotyczące zagadnień z zakresu bezpieczeństwa
powszechnego, wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz ratownictwa i ochrony
ludności (m.in. edukacja i promocja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego,
ratownictwa i ochrony ludności, bezpiecznych zachowań w obliczu klęsk Ŝywiołowych i
katastrof, bezpiecznych zachowań górach i nad wodami, aktywizacja społeczności
lokalnych na rzecz społecznego wsparcia słuŜb publicznych w zakresie ratownictwa).

4.2.

Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym
państwie

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny w róŜnych formach przyczyniać się do
wzmocnienia potencjału ludzkiego i instytucjonalnego realizujących je organizacji (w
wymiarze ilościowym i/lub jakościowym).
Obszary wsparcia:
1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych – działania nakierowane na
wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie przez pomoc w
formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej.
2. Wolontariat w organizacjach pozarządowych – w szczególności inicjatywy łączące
bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i
solidarności społecznej.

4.3.

Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie
społeczne.

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny w róŜnych formach stosować zasadę
empowerment, czyli włączania beneficjentów w działania i decyzje podejmowane w ramach
projektów.
Obszary wsparcia:
1. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny – kształtowanie postaw i wartości
rodzinnych, propagowanie wzorców Ŝycia rodzinnego, aktywizacja społeczna i
ekonomiczna rodzin, wspomaganie rodzin pracowników migrujących za granicę,
działania na rzecz przystosowania lokalnego środowiska gospodarczego i społecznego
oraz infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb godzenia aktywności zawodowej rodziców
z wychowywaniem dzieci, działania na rzecz zmiany społecznego przyzwolenia na
niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych, a takŜe na rzecz tworzenia
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moŜliwości wyboru aktywnych form przeciwdziałania ubóstwu rodzin z dziećmi zamiast
biernych form (świadczenia).
2. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieŜy – w szczególności rozwijanie form
wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i
patologiom, aktywizujących rozwój intelektualny przez zwiększenie dostępności do
sektora usług społecznych (m.in. edukacji, kultury, turystyki), przeciwdziałanie przemocy
w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieŜy,
aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieŜy, programy terapeutyczne i
profilaktyczne dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem społecznemu.
3. Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup
społecznych – m.in. przez przeciwdziałanie dyskryminacji i ochronę praw grup
dyskryminowanych, zmarginalizowanych i społecznie naznaczonych, w tym działania na
rzecz integracji osób bezdomnych ze społeczeństwem i ich powrotu do głównego nurtu
Ŝycia społecznego, wspieranie autorskich pomysłów na rzecz likwidowania przyczyn
zróŜnicowań społecznych i ekonomicznych, prowadzenie edukacji informatycznej i
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
4. Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych – ze szczególnym
uwzględnieniem partnerskich relacji między róŜnymi grupami społecznymi w tym
zróŜnicowanymi ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, język, kulturę,
wyznanie.
5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagroŜenie dla
bezpieczeństwa publicznego – metody przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,
wykorzystujące społeczną współodpowiedzialność za stan bezpieczeństwa publicznego,
działania przeciw przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci i w
rodzinie.
6. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa – w szczególności
rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniających ich podmiotowość społeczną
w środowisku lokalnym, rozwój solidarności międzypokoleniowej, działania integrujące
seniorów i młodych, wykorzystujące róŜne potencjały tych dwóch grup społecznych.
7. Promocja zdrowia – rozwój inicjatyw słuŜących promocji zdrowego stylu Ŝycia oraz
upowszechnianiu edukacji zdrowotnej.
8. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych – działania ograniczające
wykluczanie społeczne osób niepełnosprawnych, ze względu na ich funkcjonowanie w
nieprzyjaznym otoczeniu społecznym oraz trudną sytuację ekonomiczną.
9. Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych – włączenie
przedstawicieli grup do inicjatyw związanych z pielęgnowaniem tradycji historycznej,
wychowania patriotycznego i historycznej więzi międzypokoleniowej.
10. Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych – inicjatywy na rzecz aktywizacji
zawodowej i społecznej repatriantów i ich rodzin; tworzenie przyjaznego otoczenia
społecznego i ekonomicznego do integracji repatriantów.
11. Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców – działania wspierające skuteczną
integrację cudzoziemców na polskim rynku pracy i w społeczeństwie, przeciwdziałanie
zjawiskom wykorzystywania cudzoziemców, pracy nielegalnej i niezarejestrowanej,
pomoc cudzoziemcom w korzystaniu z instytucji społecznych i prawnych.
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12. Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską - wspieranie
działań mających na celu nauczanie języka polskiego, poznawanie polskiej kultury,
organizowanie akcji letnich dla dzieci i młodzieŜy; wspieranie akcji charytatywnych,
wspieranie organizacji staŜy i wolontariatu dla polskiej młodzieŜy, prezentacja wkładu
Polaków w rozwój kulturalny i gospodarczy państwa zasiedlenia, informowanie i poprawa
dostępu do informacji na temat Polski i Polaków wśród obcokrajowców w skupiskach
Polonii.
13. Wypoczynek dzieci i młodzieŜy, krajoznawstwo i turystyka społeczna – promocja
krajoznawstwa przez turystykę wśród dzieci i młodzieŜy, w szczególności w ramach
letniego i zimowego wypoczynku, wspieranie inicjatyw związanych z projektami
turystycznymi mającymi na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej
obszarów oraz wpływ na rozwój lokalny.
14. Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej – przedsięwzięcia mające na celu
przygotowanie do niesienia oraz organizację pomocy humanitarnej, przygotowanie
wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy humanitarnej na terenach dotkniętych
klęskami, katastrofami i konfliktami zbrojnym.

4.4.

Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny w róŜnych formach promować ideę
łączenia aktywności ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną.
Obszary wsparcia:
1. Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego –
szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju róŜnych form przedsiębiorczości społecznej
inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarządowe, promowanie i
upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym
obszarze, promowanie i upowszechnianie idei społecznego zaangaŜowania
przedsiębiorców oraz współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji
publicznej, promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy –
spółdzielczość socjalna.
2. Wolontariat pracowniczy, rozumiany jako formy bezinteresownej i nieodpłatnej
aktywności społeczno-zawodowej pracowników realizowane w oparciu o koncepcję
społecznej odpowiedzialności biznesu we współpracy z organizacjami pozarządowymi –
w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi
społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

4.5.

Priorytet V. Pomoc techniczna

Podstawowym celem Priorytetu Pomoc Techniczna jest zapewnienie właściwego zarządzania,
wdraŜania oraz promocji PO FIO.
Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w realizacji polityki rozwoju jest
zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego dla zarządzania programami,
zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
Priorytet pomocy technicznej ma na celu zapewnienie wsparcia procesów zarządzania i
wdraŜania Programu, jak równieŜ efektywne wykorzystanie zasobów PO FIO, zgodne z
prawem i z polityką rozwoju przez:
- utrzymanie wysokiej jakości i spójności działań związanych z wdraŜaniem Programu,
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-

zagwarantowanie zgodności wdraŜanych projektów z regulacjami i polityką rozwoju,
wprowadzenie i realizację odpowiednich, zgodnych ze standardami, procedur zarządzania
i kontroli,
organizację systemu informacji, promocji i szkoleń,
wdroŜenie i organizację systemu narzędzi informatycznych dla sprawnego zarządzania i
wdraŜania działań.

Zarządzanie, wdraŜanie, monitorowanie i ewaluacja oraz kontrola działań planowanych w
ramach Programu wymagają posiadania odpowiedniego potencjału i zdolności od instytucji
zaangaŜowanej w wyŜej wymienione działania. Aby sprostać tym wysokim wymaganiom, na
wszystkich etapach wdraŜania musi być zapewniony personel odpowiedzialny za te zadania,
posiadający odpowiednie kompetencje, przeszkolony i dysponujący odpowiednimi środkami
na realizację wyznaczonych zadań.
Pomoc techniczna słuŜyć będzie w szczególności:
- zapewnieniu technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdraŜania,
monitorowania, kontroli oraz prac Komitetu Monitorującego PO FIO, słuŜącego
sprawnemu wdraŜaniu PO FIO oraz efektywnemu wykorzystaniu środków PO FIO,
- sprawnej i efektywnej realizacji działań informacyjnych i reklamowych dotyczących
pomocy udzielanej z PO FIO,
- zapewnieniu sprawnej ewaluacji, monitoringu oraz audytu projektów realizowanych w
ramach PO FIO,
- współpracy ponadnarodowej, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi krajami.
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V.

PLAN FINANSOWY PO FIO
5.1.

Źródła finansowania realizacji PO FIO

Odwołując się do aktualnej sytuacji w zakresie źródeł finansowania działań podejmowanych
przez organizacje pozarządowe, naleŜy podkreślić, Ŝe ich struktura i wielkość stanowią
barierę rozwoju III sektora. W związku z załoŜeniami ideowymi PO FIO na uwagę zasługuje
fakt, iŜ udział poszczególnych źródeł w całości zasobów sektora w ponad jednej trzeciej
dotyczy środków publicznych, w ramach dotacji na realizację zadań publicznych46
(rządowych i samorządowych).
Szczególnie istotne źródło dochodów organizacji pozarządowych posiadających status
poŜytku publicznego stanowią środki uzyskane z tytułu przekazania 1% podatku przez
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (mechanizm „1%”). Jeden procent
powinien dla idei partnerstwa publiczno-społecznego stanowić nie tylko wyraŜony w kwotach
symbol obywatelskiej orientacji na część sektora poŜytku publicznego, ale takŜe swoisty
imperatyw dla państwa, będący szczególnie waŜnym kryterium jego zaangaŜowania w
politykę wspierania całego sektora. Takiemu rozumieniu mechanizmu „1%” PO FIO
wychodzi zdecydowanie naprzeciw.
Uwzględniając takŜe perspektywę absorpcji środków unijnych w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013, a szczególnie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
daje się zauwaŜyć wyraźny brak odrębnego programu, który w sposób komplementarny
uzupełniłby aspekt finansowy funkcjonowania trzeciego sektora, w szczególności
wzmacniając jego aktywność na okoliczność powstawania i realizacji inicjatyw
obywatelskich. Odrębne, w stosunku do PO KL, źródło finansowania PO FIO determinuje
zakres wsparcia programu. Będzie on komplementarny ze wsparciem zaplanowanym dla
organizacji pozarządowych w ramach PO KL. Uznać naleŜy, Ŝe dla PO FIO, konstytuującego
całokształt wieloletnich działań w zakresie rozwoju trzeciego sektora, tego rodzaju odrębne
środki stanowić będą jeden z podstawowych instrumentów realizacji wyznaczonych celów i
zadań.
Realizacja PO FIO finansowana będzie z krajowych środków publicznych pochodzących z
budŜetu państwa. Nie przewiduje się finansowania działań podejmowanych w ramach PO
FIO ze źródeł zagranicznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wielkość środków finansowych zaangaŜowanych w realizację PO FIO na lata 2009-2013
została skorelowana z postanowieniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
oraz – nawiązując do formuły finansowania Programu FIO – z mechanizmem „1%”.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wsparcie dla organizacji
pozarządowych w ramach komponentu centralnego, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie
5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego,
przeznaczono ponad 122 mln euro, co stanowi średnio ok. 70 mln zł rocznie. Natomiast
wielkość środków przekazanych w ramach mechanizmu „1%” przez podatników
opodatkowanych na ogólnych zasadach wg skali progresywnej oraz podatników
46

J. Herbst, M. Gumkowska, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006,
Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Warszawa 2006.
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opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz organizacji
47
poŜytku publicznego, za 2006 r. wyniosła ponad 105 mln zł .
W związku z tym, wielkość środków finansowych, pochodzących z budŜetu państwa,
zaangaŜowanych w realizację PO FIO na lata 2009-2013 wyniesie nie mniej niŜ 60 mln zł
rocznie.
Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego jest ministrem właściwym do spraw działalności poŜytku
publicznego. Tym samym, środki budŜetowe finansujące inicjatywy podejmowane przez
podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego, będą znajdowały się w dyspozycji
tego ministra.
Do trybu finansowania projektów ze środków PO FIO odpowiednie zastosowanie będą miały
przepisy regulujące wybór oferty z ustawy o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie. Propozycja ta ma za zadanie utrzymanie zasady równego traktowania
podmiotów, transparentności i konkurencyjności równieŜ w odniesieniu do finansowania
projektów ze środków Programu, a takŜe wiąŜe się z dąŜeniem do upowszechniania
uniwersalnych zasad i form współpracy między administracją publiczną i sektorem
pozarządowym.
W zakresie, w którym udzielana pomoc będzie stanowiła pomoc publiczną lub pomoc
de minimis, szczegółowe warunki i tryb jej udzielania zostaną określone w dokumentach
niŜszego rzędu, opisujących zasady przyznawania dotacji w ramach PO FIO.

5.2.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację PO FIO i ich
podział między poszczególne priorytety

Tabela finansowa dla PO FIO w ujęciu rocznym

Priorytet
Priorytet I
Priorytet II
Priorytet III
Priorytet IV
Priorytet V Pomoc
Techniczna
OGÓŁEM PO FIO

wysokość środków w %

wysokość środków w zł

30%
20%
31%
15%

18 000 000,00 zł
12 000 000,00 zł
18 600 000,00 zł
9 000 000,00 zł
2.400.000,00 zł

4%

100%

60.000.000,00 zł
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Kwota odliczeń - 105 438 000 zł, liczba podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach wg skali
progresywnej oraz podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – 1 604
142. Źródło: www.mf.gov.pl.
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VI. KOMPLEMENTARNOŚĆ PO FIO Z PO KAPITAŁ
LUDZKI
2007-2013
ORAZ
FUNDUSZEM
DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FINANSOWANYM
Z MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG ORAZ
NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO
PO FIO jest jednym z programów, w ramach których w latach 2009-2013 będzie udzielane
wsparcie podmiotom III sektora. Przewidywane dokumenty programowe róŜnią się ze
względu na cel, jaki im przyświeca, horyzontalny bądź sektorowy wymiar, źródła
finansowania, a takŜe zakres i rodzaj wsparcia oferowanego organizacjom pozarządowym.
Zakres wsparcia organizacji pozarządowych w PO FIO jest komplementarny ze wsparciem
przewidzianym w ramach PO KL. Komplementarność obu programów jest konsekwencją
róŜnych źródeł ich finansowania. PO KL jest objęty interwencją EFS, dlatego teŜ w ramach
PO KL wsparciem są objęte obszary zdefiniowane przez EFS. Są nimi: zatrudnienie,
edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i
przedsiębiorstw, a takŜe zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach
wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz z
promocją zdrowia zasobów pracy. Organizacje III sektora otrzymają wsparcie w ramach PO
KL przez moŜliwość realizacji działań w obszarach objętych wsparciem EFS, w
szczególności działań podejmowanych na rzecz zatrudnienia i integracji społecznej.
Przewidywane jest równieŜ wsparcie o charakterze systemowym polegające na wzmocnieniu
potencjału organizacji pozarządowych, rozumiane jako podniesienie ich zdolności do
aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej. Oznacza to, Ŝe wsparcie
dla organizacji pozarządowych będzie ściśle powiązane z rolą, jaką odgrywają w procesie
wspierania modernizacji struktur państwa. Będzie miało na celu zwiększenie ich udziału w
procesie realizacji niezbędnych reform, optymalizacji procesu stanowienia prawa oraz
wdraŜania zasady dobrego rządzenia.
Z kolei w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych finansowanego z Mechanizmu
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przewiduje się
dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie zasad zrównowaŜonego rozwoju,
równouprawnienia płci oraz dobrego rządzenia. Projekty te mają być realizowane w ramach
trzech obszarów:
1. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie.
2. Ochrona środowiska i zrównowaŜony rozwój.
3. Wyrównywanie szans i integracja społeczna.
W nawiązaniu do powyŜszego przewiduje się, Ŝe PO FIO będzie finansowane jedynie ze
środków krajowych, co w szczególności oznaczać będzie łatwiejszy dostęp do nich dla
organizacji o niewielkim potencjale, często z terenów słabo rozwiniętych. PO FIO stwarza
szansę przede wszystkim dla małych organizacji, których innowacyjne projekty nie mogły
zostać wprowadzone w Ŝycie ze względu na ich ograniczone zdolności finansowe. Szczególną
jego zaletą jest prefinansowanie realizowanych zadań, w odróŜnieniu do przyjętego w
programach finansowanych ze środków unijnych refinansowania. Pozwala to
projektodawcom, dysponującym niewielką ilością środków, na realizację zadania
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bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu, bez potrzeby uprzedniego tworzenia rezerw
finansowych, co stanowi nierzadko barierę, szczególnie dla małych organizacji. Niezwykle
istotny jest równieŜ element wieloletniości PO FIO, który pozwala Projektodawcom na
kształtowanie finansowych ram działalności w odniesieniu do perspektywy kilkuletniej.
W ramach PO FIO będzie udzielane wsparcie dla inicjatyw obywatelskich z udziałem III
sektora we wszystkich sferach poŜytku publicznego, określonych w art. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. PO FIO priorytetowo
traktuje wsparcie w obszarze aktywizacji obywateli, w tym społeczności lokalnych na rzecz
zaangaŜowania w sprawy publiczne. Istotną cechą PO FIO jest fakt, iŜ poszerzony w stosunku
do innych programów zakres kwalifikowalności wydatków pozwala na realizację
uzupełnionej formuły zadań publicznych. Cechą wyróŜniającą PO FIO jest równieŜ, oparty na
doświadczeniach z wdraŜania Programu FIO, system aplikowania o dofinansowanie, a w
szczególności uproszczone, w stosunku do innych programów, kryteria wyboru projektów.
Ze względu na skalę potrzeb oraz ograniczoną wielkość dostępnych środków, nawet w
stosunku do planowanego wsparcia w ramach innych programów, ustanowienie PO FIO
stanowi oczekiwaną odpowiedź na potrzeby III sektora. Proponowana kwota stanowi ok. 30%
wartości projektów zgłaszanych corocznie przez organizacje pozarządowe w ramach
Programu FIO. Katalog działań uwzględnionych jako moŜliwe do realizacji w ramach PO
FIO odpowiada tym potrzebom, co zostało potwierdzone m. in. w wyniku konsultacji
społecznych PO FIO.

57

VII. SYSTEM REALIZACJI PO FIO

7.1.

Zarządzanie i wdraŜanie

7.1.1. Instytucja Zarządzająca
Instytucją Zarządzającą jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Instytucja Zarządzająca jest odpowiedzialna za zarządzanie i wdraŜanie PO FIO. Do
szczegółowych zadań Instytucji Zarządzającej naleŜą, m.in.:
- przygotowanie PO FIO,
- przygotowanie kryteriów i procedur wyboru projektów,
- określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach
programu operacyjnego,
- określenie poziomu dofinansowania projektu, jako procentu wydatków objętych
dofinansowaniem,
- wybór, w oparciu o przygotowane kryteria, projektów, które będą dofinansowane w
ramach programu operacyjnego,
- zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu,
- zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu operacyjnego,
- dokonywanie płatności ze środków programu operacyjnego na rzecz beneficjentów,
- powołanie Komitetu Monitorującego PO FIO, kierowanie jego pracą i zapewnienie mu
wymaganych dokumentów, umoŜliwiających monitorowanie wdraŜanie PO FIO w świetle
jego celów,
- przygotowanie cyklicznych sprawozdań z realizacji PO FIO i przekazywanie ich do
wiadomości do Komitetu Monitorującego PO FIO,
- prowadzenie i koordynacja procesu oceny (ewaluacji) PO FIO,
- opracowywanie, w razie potrzeby, propozycji zmian w programie operacyjnym,
- opracowanie opisu systemu kontroli dla PO FIO,
- opracowanie procedur dla Instytucji Zarządzającej,
- przygotowanie wzoru wniosków aplikacyjnych i innych dokumentów związanych z
realizacją PO FIO,
- opracowanie szczegółowego Planu Komunikacji dla PO FIO,
- odzyskiwanie kwot nienaleŜnie wypłaconych beneficjentom,
- przygotowanie raportów o nieprawidłowościach oraz przekazywanie ich do uprawnionych
instytucji,
- opracowanie procedur archiwizacji dokumentacji związanej z wdraŜaniem PO FIO i
przechowywanie jej zgodnie z tymi procedurami.
Instytucja Zarządzająca przygotuje szczegółowe procedury i zasady przyznawania i
rozliczania dotacji w ramach PO FIO, które zostaną zamieszczone w dokumentach
uszczegółowiających.

7.1.2. Instytucja WdraŜająca
Realizacja poszczególnych etapów PO FIO moŜe zostać powierzona Instytucji WdraŜającej
(IW), będącej podmiotem publicznym lub prywatnym, posiadającym odpowiednie
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kompetencje i doświadczenie w realizacji odpowiednich przedsięwzięć. Powierzanie funkcji
IW będzie następowało w drodze umowy między Instytucją Zarządzającą a instytucją
wybraną do pełnienia tej roli.
Zadania powierzone IW mogą dotyczyć m.in.:
- przyjmowania wniosków aplikacyjnych od beneficjentów,
- dokonywania wyboru projektów do współfinansowania i podpisywania umów z
beneficjentami,
- monitorowania realizacji poszczególnych projektów,
- weryfikacji wykorzystania środków przez beneficjentów, w tym kontroli na miejscu,
- przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektów zgodnie z
procedurami archiwizacji dokumentów programu.

7.2.

Monitorowanie

Monitorowanie słuŜy zapewnieniu odpowiedniej jakości wdraŜania PO FIO. Jest ono
prowadzone przez Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący PO FIO.

7.2.1. Komitet Monitorujący
Komitet Monitorujący PO FIO będzie składać się z członków i ich zastępców,
reprezentujących stronę rządową, samorządową i pozarządową. Członkowie Komitetu
Monitorującego oraz ich zastępcy ze strony pozarządowej będą rekomendowani przez Radę
Działalności PoŜytku Publicznego. Przy powoływaniu Komitetu Monitorującego przepisy,
dotyczące trybu wyłaniania członków RDPP, będą stosowane odpowiednio.
Komitet Monitorujący PO FIO czuwa nad efektywnością i jakością wdraŜania PO FIO. W
szczególności do jego zadań naleŜy:
- okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych
w PO FIO na podstawie informacji przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą,
- analizowanie rezultatów realizacji PO FIO, przede wszystkim osiągania wyznaczonych
celów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji PO FIO,
w szczególności w przypadku gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od
początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w PO FIO,
- analizowanie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji PO FIO,
- przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian PO FIO ułatwiających realizację
jego celów.
Monitorowanie jest prowadzone w oparciu o określone w PO FIO wskaźniki.

7.3.

Ocena (ewaluacja)

Ocena słuŜy poprawie jakości, efektywności i spójności pomocy udzielanej w ramach PO
FIO, przy uwzględnieniu zasady zrównowaŜonego rozwoju. Za prowadzenie i koordynację
procesu oceny PO FIO odpowiada Instytucja Zarządzająca. Jej zadania obejmują głównie:
- opracowanie planu oceny obejmującego róŜne fazy realizacji PO FIO,
- zapewnienie przeprowadzenia oceny szacunkowej – przed rozpoczęciem realizacji PO
FIO (ewaluacja ex-ante),
- zapewnienie przeprowadzenia ocen związanych z monitorowaniem realizacji PO FIO, w
szczególności w przypadku gdy monitorowanie wykazuje znaczące odstępstwa od
początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w PO FIO,
- zapewnienie przeprowadzenia oceny na zakończenie PO FIO (ewaluacja ex-post).
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7.4.

Zadania kontrolne

W zakresie kontroli realizacji PO FIO Instytucja Zarządzająca podejmuje następujące
działania:
- przygotowanie rocznych planów kontroli systemowej dla Instytucji Zarządzającej,
- współpraca z Instytucją WdraŜającą w przygotowaniu planów kontroli oraz ich
zatwierdzanie,
- zapewnienie prowadzenia kontroli systemu zarządzania i kontroli Instytucji WdraŜającej,
- zapewnienie, Ŝe wypracowane procedury są stosowane przez Instytucję Zarządzającą i
Instytucję WdraŜającą,
- zapewnienie sporządzania raportów zbiorczych o nieprawidłowościach wraz z
informacjami o sposobach ich usunięcia oraz przekazywanie ich do uprawnionych
instytucji.

7.5.

Informacja i promocja

Instytucja Zarządzająca zapewni odpowiednią informację i promocję dotyczącą PO FIO oraz
projektów realizowanych w jego ramach. Informacja i promocja ma zapewnić przejrzystość
pomocy udzielanej ze środków PO FIO. W celu prawidłowego prowadzenia procesu
informowania i promocji PO FIO, Instytucja Zarządzająca opracuje Plan Komunikacji, który
będzie podstawą prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. Celem strategicznym
prowadzonego procesu komunikacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy o
moŜliwościach pozyskania wsparcia finansowego z PO FIO oraz stworzenie dobrego klimatu
dla absorpcji środków PO FIO. Cel ten będzie realizowany przez upowszechnianie wiedzy na
temat efektów i postępów realizacji PO FIO oraz zapewnienie moŜliwości wymiany
doświadczeń między uczestnikami procesu ich wdraŜania.
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VIII. WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PO FIO
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia PO FIO wraz z projektem PO FIO był przedmiotem
uzgodnień wewnątrzresortowych, międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Po
uwzględnieniu większości uwag, zgłoszonych przez departamenty Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych, projekt PO FIO został
przesłany do 124 podmiotów – 35 ministerstw i urzędów centralnych, w ramach uzgodnień
międzyresortowych oraz do 89 podmiotów w ramach konsultacji społecznych, wśród których
znaleźli się przedstawiciele m.in. partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji
pozarządowych. Ponadto, konsultacje dokumentów zostały ogłoszone na stronie internetowej
Departamentu PoŜytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i istniała
moŜliwość zgłaszania uwag drogą elektroniczną.
W ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych uwagi do projektu
uchwały i projektu PO FIO zgłosiły: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo
Gospodarki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, Główny
Urząd Statystyczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 9
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszone uwagi i
opinie dotyczyły przede wszystkim aktualizacji diagnozy, uzupełnienia lub przeformułowania
priorytetów oraz przewidzianych w ich ramach działań, przedstawienia komplementarności z
innymi programami, uszczegółowienia postanowień dotyczących źródeł finansowania PO
FIO, uszczegółowienia kryteriów i procedury przyznawania i rozliczania dotacji oraz korekty
redakcyjnej tekstu. Większość uwag została uwzględniona. Relatywnie niewielka ilość uwag
w stosunku do ilości podmiotów zaproszonych do konsultacji dokumentu oraz
przetransponowanie większości kwestionowanych postanowień pozwala domniemywać, iŜ
treść oraz forma PO FIO spotkały się z szeroką akceptacją.
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IX. OCENA SZACUNKOWA (EWALUACJA EX-ANTE) PO
FIO
9.1.

Wyniki ewaluacji ex-ante

Ocena szacunkowa PO FIO, czyli ocena PO FIO przed rozpoczęciem jego realizacji, została
przeprowadzona zgodnie z wymogiem art. 17 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju w celu poprawy jakości PO FIO: lepszego
dopasowania wsparcia do potrzeb i uwarunkowań rozwoju, zwiększenia spójności PO FIO,
efektywnego wykorzystania alokacji i opracowania sprawnego systemu wdraŜania.
Ocena ex-ante objęła swym zakresem następujące komponenty:
- weryfikację diagnozy społeczno-gospodarczej,
- ocenę spójności zewnętrznej projektu PO FIO,
- ocenę strategii PO FIO pod kątem adekwatności do zidentyfikowanych potrzeb oraz
spójności wewnętrznej Programu,
- ocenę skuteczności i efektywności projektu PO FIO oraz projektowanego systemu jego
wdraŜania.
1. W części diagnostycznej rekomendacje i opinie podmiotu dokonującego ewaluacji
obejmowały:
- Wskazanie na wyczerpujący i rzetelny obraz sektora obywatelskiego, przedstawiony
w części Charakterystyka III sektora, przy uwzględnieniu głównego problemu, jakim
jest brak kompleksowych i powtarzalnych badań wszystkich podmiotów realizujących
działalność poŜytku publicznego.
- Uwzględnienie kilku uzupełniających elementów w diagnozie:
- wskazanie stanu rozwoju organizacji infrastrukturalnych i głównych tendencji
rozwojowych oraz stanu rozwoju powiązań poziomych i pionowych wewnątrz III
sektora,
- opisanie relacji III sektora z biznesem – wskazanie głównych tendencji
rozwojowych w tej sferze,
- uzupełnienie o informacje dotyczące prywatnej działalności grantodawczej
prowadzonej w Polsce oraz budowania przez organizacje pozarządowe własnych
źródeł finansowania,
- zwrócenie uwagi na rozwój ekonomii społecznej, gdyŜ priorytet dotyczący
rozwoju przedsiębiorczości społecznej nie został odzwierciedlony w diagnozie,
- opisanie szansy rozwojowej III sektora, jaką potencjalnie są fundusze strukturalne,
- opisanie środowiska prawnego działań III Sektora w Polsce,
- uwzględnienie dostępnych danych za rok 2006 w opisie mechanizmu 1%,
- pokazanie, na podstawie wyników Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego, jak
sektor obywatelski widzi kierunki swojego rozwoju,
- wydzielenie listy najwaŜniejszych wyzwań stojących przed III Sektorem.
- Wskazanie na rzetelną i spójną z diagnozą sektora analizę SWOT – podmiot
dokonujący ewaluacji zasugerował wyjaśnienie lub przeformułowanie kilku
niejasnych punktów.
- Wskazanie na bardzo dobry opis doświadczeń w realizacji Programu FIO, którego
kontynuacją jest PO FIO, wraz z przedstawieniem wniosków, obejmujących problem
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duŜego obciąŜenia Instytucji WdraŜającej obsługą administracyjną oraz konieczność
maksymalnego uszczelnienia, przejrzystości i rzetelności procedur wdraŜania PO FIO.
Stwierdzenie, Ŝe proponowana strategia działania umoŜliwia sprostanie wyzwaniom
stojącym przed organizacjami pozarządowymi. Cele i priorytety odnoszą się do
głównych obszarów rozwojowych sektora obywatelskiego, a skala przewidzianych
środków finansowych i ich alokacja umoŜliwia ich osiągnięcie w przewidzianym
czasie.
Podmiot dokonujący ewaluacji wskazał ponadto, Ŝe dla skutecznego i efektywnego
wykorzystania tych środków istotne jest takŜe zapewnienie koordynacji wdraŜania PO
FIO z innymi działaniami skierowanymi do organizacji pozarządowych w zbliŜonych,
a niejednokrotnie toŜsamych z PO FIO obszarach wsparcia. Przede wszystkim odnosi
się to do moŜliwości, które zawiera w sobie Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Drugim czynnikiem, który będzie przesądzał o skuteczności PO FIO będą procedury
jego wdraŜania, a w szczególności sposób i kryteria wyboru projektów do
finansowania. Na te dwa czynniki naleŜy zwrócić szczególną uwagę w dalszych
działaniach związanych z uruchamianiem i realizacją PO FIO.

2. W ramach oceny spójności zewnętrznej projektu PO FIO, wskazał, Ŝe PO FIO jest
odpowiedzią na problem braku stałych źródeł finansowania działań realizowanych przez
organizacje pozarządowe. Podkreślił, Ŝe Ŝadne inne źródło finansowania, poza budŜetem
państwa, nie byłoby obecnie w stanie sfinansować – zakrojonych na szeroką skalę,
podejmowanych zarówno lokalnie, regionalnie, jak i na poziomie krajowym – działań
nakreślonych przez autorów PO FIO.
Ponadto, podmiot dokonujący ewaluacji stwierdził, Ŝe PO FIO jest w pełni spójny z
krajowymi i sektorowymi dokumentami planistycznymi wyznaczającymi podstawowe
kierunki rozwoju kraju, a takŜe innymi rządowymi instrumentami finansowymi, z których
mogą korzystać organizacje pozarządowe. Analizie została poddana spójność i
komplementarność PO FIO z następującymi dokumentami:
- ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie,
- Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015,
- Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia,
- Krajowym Programem Reform na lata 2005-2008,
- Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
- Strategią Polityki Społecznej na lata 2007-2013,
- Krajowym Planem Działań na rzecz Integracji Społecznej 2005-2007,
- Krajową Strategią Zatrudnienia na lata 2007-2013,
- Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Zwrócił takŜe uwagę, iŜ ze względu na zbieŜność obszarów wsparcia między PO FIO, PO
KL i Norweskim Mechanizmem Finansowym pojawia się istotne wyzwanie: konieczność
koordynacji polityki wsparcia w ramach tych trzech instrumentów finansowych.
Podkreślił, Ŝe choć za wszystkie trzy programy odpowiada rząd, to jednak są to inne
ministerstwa, a na dodatek większość działań w PO KL zbieŜnych z PO FIO będzie
finansowana na poziomie regionalnym. Ciałem, które mogłoby na poziomie ogólnym
czuwać nad spójnością realizacji tych trzech programów i sygnalizować o pojawiających
się zagroŜeniach jest Rada Działalności PoŜytku Publicznego.
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3. W wyniku oceny strategii PO FIO pod kątem adekwatności do zidentyfikowanych potrzeb
oraz spójności wewnętrznej PO FIO, podmiot dokonujący ewaluacji stwierdził, Ŝe
elementy składowe są ze sobą logicznie powiązane, z reguły klarowne i przejrzyste.
Uznał takŜe, Ŝe niecelowe wydaje się dodanie załączników opisujących formy prawne
podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego. Są one mało czytelne i nie do
końca wiadomo, jaka jest ich ranga i znaczenie w całym PO FIO.
Podkreślił ponadto, Ŝe ogólna struktura logiczna PO FIO jest spójna i przejrzysta.
Priorytety są dobrze zdefiniowane i opisane, a kaŜdy powiązany jest wyłącznie z jednym
celem szczegółowym.
Na poziomie obszarów wsparcia, stwierdził iŜ, pojawia się pewna niespójność, gdyŜ
obszary kierunkowe, związane z celami szczegółowymi występują na tym samym
poziomie, co obszary tematyczne, będące zadaniami poŜytku publicznego. Zmieszanie
obszarów kierunkowych z branŜowymi nie sprzyja jasności i przejrzystości struktury
logicznej na tym poziomie, moŜe takŜe powodować zamieszanie i problemy w ocenie
wniosków dotacyjnych. Tym samym naleŜałoby w ramach priorytetów pozostawić
wiodące obszary o charakterze branŜowym, a z obszarów kierunkowych uczynić kwestie
horyzontalne dla kaŜdego z priorytetów, które powinny pojawiać się w kaŜdym obszarze
wsparcia. Zaproponował rozwiązania dotyczące kwestii horyzontalnych, które naleŜałoby
określić dla kaŜdego z Priorytetów.
Ponadto, podmiot dokonujący ewaluacji zaproponował nowe obszary wsparcia, które
przyporządkował do Priorytetów I, II i IV:
- działania aktywizujące wiejskie społeczności lokalne,
- aktywizacja osób powyŜej 50 roku Ŝycia,
- tworzenie róŜnych form współpracy wewnątrzsektorowej oraz współpracy organizacji
pozarządowych z sektorem publicznym lub/i przedsiębiorcami,
- tworzenie, wdraŜanie i monitorowanie przestrzegania standardów działania
organizacji pozarządowych oraz tworzenia i wdraŜania, wspólnie przez organizacje
pozarządowe i jednostki sektora publicznego, standardów świadczenia usług
- przeciwdziałanie e-wykluczeniu przez promowanie, upowszechnianie, ułatwianie
dostępu i edukowanie w zakresie korzystania z nowych technologii
Na zakończenie tej części oceny szacunkowej, podkreślił takŜe, Ŝe w całym PO FIO nie
ma wyraźnych postanowień dotyczących równości szans, zrównowaŜonego rozwoju oraz
innowacyjności. Jego zdaniem, te elementy powinny pojawić się na poziomie realizacji
celu głównego, jako zasady horyzontalne dla całego PO FIO.
4. W wyniku oceny skuteczności i efektywności projektu PO FIO oraz projektowanego
systemu jego wdraŜania, uznał, Ŝe cele PO FIO są dość jasno określone i w obecnej
sytuacji kraju wydają się realne do osiągnięcia. RównieŜ wartości wskaźników realizacji
celu głównego i celów szczegółowych zostały określone na realnym, moŜliwym do
osiągnięcia poziomie.
Ponadto stwierdził, Ŝe na tym poziomie ogólności, jakim posługuje się program
operacyjny, w PO FIO brakuje informacji dotyczącej spodziewanych środków z innych
źródeł, które będą przeznaczone na realizację PO FIO (a więc określenia na ogólnym
poziomie wysokości wymaganego wkładu ze strony realizatorów projektów).
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Według podmiotu dokonującego ewaluacji, dla klarowności PO FIO powinien zostać
przedstawiony równieŜ budŜet sześcioletni PO FIO oraz określone nieprzekraczalne daty
kontraktowania i wydatkowania środków w ramach całego Programu.
Podkreślił takŜe, Ŝe system wdraŜania i zarządzania, na tym poziomie ogólności, jest
dobrze skonstruowany i opisany. Za pozytywne uznał przewidzenie moŜliwości
wyłonienia Instytucji WdraŜającej, której zostałyby powierzone pewne elementy
wdraŜania PO FIO. Zaproponował, Ŝe na tym etapie naleŜałoby juŜ określić, w jakim
trybie nastąpić moŜe to powierzenie.
Podmiot dokonujący ewaluacji wskazał równieŜ na istotną rolę Komitetu Monitorującego
i konieczność opisania ogólnego mechanizmu jego wyboru oraz rozszerzenia kompetencji
o kwestie monitorowania zgodności realizacji PO FIO z procedurami jego
funkcjonowania. Ponadto ewaluator zasugerował, aby w kompetencjach Komitetu
Monitorującego uwzględnić sygnalizowanie Instytucji Zarządzającej ewentualnych
naruszeń procedur oraz przedstawianie Instytucji Zarządzającej propozycji ewentualnych
korekt i zmian w tych procedurach.
Według jego opinii w projekcie PO FIO powinien znaleźć się takŜe krótki opis sposobu, w
jaki powstawać będą procedury wdraŜania i roli poszczególnych podmiotów w tym
procesie.
DuŜo uwagi podmiot dokonujący ewaluacji poświęcił kwestii wskaźników osiągnięcia
zakładanych celów. Wątpliwości pojawiły się w kwestii adekwatności wskaźników do
celów szczegółowych. Zaproponował zweryfikowanie wskaźników, dostosowując je do
układu produkty-rezultaty, uwzględniając specyfikę programu dotacyjnego, jakim jest PO
FIO oraz dostosowując je w większym stopniu do specyfiki odpowiadających im celów.
Na zakończenie tej części ewaluacji ex-ante, podkreślił, Ŝe PO FIO stanowi konsekwentną
i spójną logicznie kontynuację dotychczasowych działań rządu wspierających sektor
obywatelski. Wskazał ponadto, Ŝe cel główny PO FIO oraz odpowiadające mu wskaźniki
jego osiągnięcia są tak określone, Ŝe zapewniają trwałość wypracowanych rozwiązań i ich
finansowania ze środków publicznych.
5. Podsumowując ocenę szacunkową, podmiot dokonujący ewaluacji przedstawił wnioski i
rekomendacje. Podkreślił istotność realizacji PO FIO dla III sektora oraz uŜyteczność PO
FIO. Stwierdził, Ŝe przeprowadzona ocena szacunkowa PO FIO wskazuje wyraźnie, Ŝe
oceniany projekt stwarza duŜe szanse na to, Ŝe Program będzie skuteczny, wydajny,
uŜyteczny i przyniesie trwałe efekty. Według niego PO FIO celnie rozpoznaje potrzeby i
moŜliwości Sektora i proponuje w odpowiedzi na to zestaw celów i priorytetów trafnie do
nich dopasowany. Osiągnięcie celów PO FIO przyczyniać się będzie do wzmocnienia
słabych stron sektora, wykorzystania jego mocnych stron oraz szans rozwojowych i
zminimalizowania, czy teŜ uniknięcia większości przewidywanych zagroŜeń.
Wskazał, Ŝe dla uspójnienia diagnozy i jej uzupełnienia warto uwzględnić uwagi
szczegółowe przedstawione w ocenie szacunkowej. Nie mają one jednak charakteru
zasadniczego i generalnie nie wpływają na rzetelność przeprowadzonej diagnozy.
Podobnie, uwagi przedstawione w ocenie szacunkowej dotyczące uporządkowania
poziomu obszarów wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów PO FIO mogą
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zwiększyć jego czytelność i przejrzystość oraz zminimalizować ryzyka wystąpienia
problemów we wdraŜaniu PO FIO. Nie wpływają one jednak w sposób istotny na ogólną
ocenę trafności i uŜyteczności PO FIO.
Podmiot dokonujący ewaluacji zasugerował, by autorzy PO FIO rozwaŜyli uwagi zawarte
w ocenie szacunkowej, w celu zwiększenia spójności i klarowności Programu, a takŜe
wzmocnienia mechanizmów przeciwdziałających potencjalnym zagroŜeniom w jego
wdraŜaniu. Według niego, najwaŜniejsze kwestie to:
- przeanalizowanie adekwatności proponowanych wskaźników do odpowiadających im
celów na poziomie celów szczegółowych,
- zapisanie w PO FIO horyzontalnych zasad: partnerstwa, innowacyjności,
zrównowaŜonego rozwoju i równości szans,
- uwzględnienie planu alokacji finansowych w rozbiciu na poszczególne lata realizacji
PO FIO,
- opis sposobu tworzenia i akceptacji procedur wdraŜania PO FIO.
Na zakończenie oceny szacunkowej przedstawił sugerowany zakres tematyczny procedur
wdraŜania PO FIO, które, jak podkreślił, mają niezwykle istotną rolę dla funkcjonowania
całego PO FIO.

9.2.

Zmiany wprowadzone w PO FIO

Rozszerzono część diagnostyczną PO FIO o elementy wskazane przez podmiot dokonujący
ewaluacji, w tym dotyczące infrastruktury III sektora, relacji III sektora z biznesem, rozwoju
ekonomii społecznej, szans związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych,
środowiska prawnego działań III sektora, mechanizmu 1% w roku 2006, kierunków rozwoju
III sektora z uwzględnieniem Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego oraz wyzwań stojących
przed III sektorem.
Zmodyfikowano analizę SWOT, uwzględniając większość uwag wskazanych przez
ewaluatora. Modyfikacja polegała na przeformułowaniu niektórych punktów, tak, aby były
bardziej czytelne, wyjaśnieniu niektórych niejasnych punktów i przeniesieniu niektórych
punktów ze słabych stron do zagroŜeń.
Częściowo uwzględniono w PO FIO sugestie dotyczące rozdzielenia obszarów kierunkowych
i uczynienia z nich kwestii horyzontalnych dla kaŜdego z Priorytetów. Proponowane przez
ewaluatora kwestie horyzontalne zostały dopisane do kaŜdego z Priorytetów, przed
wymienieniem obszarów wsparcia.
W ramach celu głównego PO FIO uwzględniono postulat zapisania horyzontalnych zasad PO
FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównowaŜonego rozwoju i równości szans.
PO FIO został uzupełniony o postanowienie dotyczące zasad wyboru Komitetu
Monitorującego.
Wprowadzone zmiany w systemie wskaźników są w większości zgodne z rekomendacjami
ewaluatora. Dokonano określenia wskaźników na poziomie produktu i rezultatu,
pozostawiając bez zmian wskaźniki celu głównego, potraktowane jako wskaźniki
oddziaływania. Część wskaźników została przeformułowana, określono takŜe wartości
bazowe i docelowe wskaźników.
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Przedstawione przez ewaluatora kwestie, dotyczące procedur wdraŜania PO FIO zostaną
uwzględnione na etapie tworzenia dokumentów uszczegółowiających.

9.3.

Rekomendacje nieuwzględnione

Nie uwzględniono sugestii uzupełnienia opisu realizacji Programu FIO o wnioski, które
przedstawił ewaluator, tj. wskazanie na duŜe obciąŜenie Instytucji WdraŜającej obsługą
administracyjną oraz konieczność maksymalnego uszczelnienia, przejrzystości i rzetelności
procedur wdraŜania PO FIO. Nie zachodzi potrzeba umieszczania tego typu wniosków w
treści PO FIO, gdyŜ znajdą one swoje odzwierciedlenie w dokumentach niŜszego rzędu,
opisujących kryteria, zasady i procedury wyboru projektów.
Celowym wydaje się pozostawienie w PO FIO załączników, opisujących formy prawne
podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego, gdyŜ stanowią one rozwinięcie
treści zamieszczonych w rozdziale Charakterystyka III sektora, a nie mogły być w nim
zamieszczone, ze względu na swoją objętość.
Nie uzupełniono treści PO FIO o obszary wsparcia proponowane przez ewaluatora, ze
względu na to, Ŝe zamieszczone w PO FIO obszary wsparcia zostały wypracowane w trakcie
uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. MoŜna przypuszczać, iŜ
projekty z zakresu obszarów proponowanych przez ewaluatora, będą mogły być realizowane
w ramach istniejących obecnie obszarów wsparcia PO FIO. Ponadto, obszar wsparcia,
dotyczący przeciwdziałania e-wykluczeniu, został uwzględniony w wyniku uzgodnień
międzyresortowych i konsultacji społecznych w treści obszaru 3.3. Tworzenie równych szans
dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych.
Kwestie szczegółowe dotyczące procedur zarządzania i wdraŜania PO FIO oraz kryteriów
aplikowania o środki w ramach PO FIO zostaną zamieszczone w dokumentach niŜszego
rzędu, dlatego w treści PO FIO nie uwzględniono m.in. postulatów określenia na ogólnym
poziomie wysokości wymaganego wkładu ze strony realizatorów projektu, uwzględnienia
planu alokacji finansowych w rozbiciu na poszczególne lata realizacji PO FIO, określenia
nieprzekraczalnej daty kontraktowania i wydatkowania środków w ramach całego Programu,
szczegółowego trybu wyboru Instytucji WdraŜającej, opisu sposobu tworzenia i akceptacji
procedur wdraŜania PO FIO.
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X.

ZAŁĄCZNIKI
10.1. Załącznik nr 1. Formy prawno-organizacyjne podmiotów
trzeciego sektora, wymieniane w rejestrze BJS, REGON

Formy prawno-organizacyjne podmiotów trzeciego sektora, wymieniane w rejestrze BJS,
REGON zostały zdefiniowane w „Systematyce form prawno-organizacyjnych – SFPO”
(Część Druga – Szczególne formy prawne), stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 37
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 grudnia 1994 r. zmieniającego zarządzenie
w sprawie wprowadzenia zasad klasyfikowania i kodowania podmiotów według form
prawno-organizacyjnych. Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Głównego Urzędu Statystycznego, Nr 22 (287), Warszawa, 12 grudnia 1994 r.
Objaśnienia do szczególnych form prawnych, w których działają podmioty trzeciego sektora:

Fundacje – podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991
r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.).
Kościół Katolicki – w skład struktury organizacyjnej Kościoła Katolickiego wchodzą:
- Konferencja Episkopatu Polski,
- terytorialne jednostki organizacyjne Kościoła, tj. metropolie, archidiecezje, diecezje,
administratury apostolskie i parafie,
- personalne jednostki organizacyjne Kościoła, tj. Ordynariat Polowy, kapituły, parafie
personalne, konferencje wyŜszych przełoŜonych zakonnych, instytucje Ŝycia
konsekrowanego (zakony), prowincje zakonów, opactwa, klasztory niezaleŜne, domy
zakonne, seminaria duchowne,
- uczelnie i instytuty naukowe oraz dydaktyczno-naukowe kanonicznie erygowane;
- inne jednostki organizacyjne Kościoła – mogą one uzyskiwać osobowość prawną w drodze
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (poprzednio Ministra –
Szefa Urzędu Rady Ministrów),
- organizacje kościelne, tj. organizacje zrzeszające osoby naleŜące do Kościoła w celu
realizacji zadań wynikających z misji Kościoła.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.).
Inne Kościoły i związki wyznaniowe – w grupie tej ujmuje się kościoły i związki
wyznaniowe, które zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji (poprzednio Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów) i
uzyskały osobowość prawną.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965).
Stowarzyszenia – w grupie tej ujmuje się:
- stowarzyszenia podlegające rejestracji i ich związki,
- stowarzyszenia zwykłe.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z
2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).
Organizacje społeczne oddzielnie nie wymienione – w grupie tej ujmuje się organizacje
społeczne działające w oparciu o ustawy lub umowy międzynarodowe, z mocy których
powstały, nie ujęte w grupach: „Stowarzyszenia” i „Partie polityczne”. Organizacjami
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społecznymi ujmowanymi w tej grupie są np. Polski Czerwony KrzyŜ, Polski Związek
Łowiecki.

Partie polityczne – partia polityczna jest organizacją społeczną stawiającą sobie za cel udział
w Ŝyciu publicznym, w szczególności przez wywieranie wpływu na kształtowanie polityki
państwa i sprawowanie władzy. Uzyskuje osobowość prawną z chwilą zgłoszenia do
ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz.857, z późn. zm.).
Związki zawodowe – w grupie tej ujmuje się:
- związki zawodowe działające z mocy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.). Są nimi: zakładowe i
międzyzakładowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia związków zawodowych
(federacje) – tworzone przez związki zawodowe, ogólnokrajowe związki zawodowe,
ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje) – tworzone przez
ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia związków zawodowych,
- związki zawodowe rolników indywidualnych działające z mocy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. Nr 20, poz. 106, z
późn. zm.).
Organizacje pracodawców – w grupie tej ujmuje się: związki pracodawców oraz federacje i
konfederacje związków pracodawców.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. 1991
r. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.).
Samorząd gospodarczy i zawodowy – w grupie tej ujmuje się: izby gospodarcze, Izbę
Ubezpieczeń, samorząd rzemiosła, samorząd zawodowy, Krajową Radę Spółdzielczą, związki
rewizyjne spółdzielni, związki gospodarcze spółdzielni, samorząd lekarzy, samorząd
pielęgniarek i połoŜnych, samorząd aptekarski, samorząd lekarzy weterynarii, samorząd
biegłych rewidentów, samorząd rzeczników patentowych, samorząd notariuszy, samorząd
maklerów i doradców, adwokaturę, samorząd radców prawnych, społeczno – zawodowe
organizacje rolników.
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10.2. Załącznik nr 2. Formy prawne organizacji pozarządowych,
podlegające wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz podmioty
zaliczane do poszczególnych form prawnych
Formy prawne organizacji pozarządowych, podlegające wpisowi do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz podmioty zaliczane do poszczególnych form
prawnych, na podstawie danych otrzymanych z Departamentu Centrum Ogólnopolskich
Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu w Ministerstwie Sprawiedliwości to:

Stowarzyszenie – w grupie tej ujmuje się: stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne
stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń.
Fundacje.
Organizacje rzemieślnicze – w grupie tej ujmuje się: cechy rzemieślnicze, izby
rzemieślnicze, Związek Rzemiosła Polskiego.
Społeczno - zawodowe organizacje rolników – w grupie tej ujmuje się: kółka rolnicze,
rolnicze zrzeszenia branŜowe, związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, związki
rolniczych zrzeszeń branŜowych, związek zawodowy rolników indywidualnych.
Samorząd zawodowy innych przedsiębiorców – w grupie tej ujmuje się: Zrzeszenie Handlu
i Usług, Zrzeszenie Transportu, Ogólnokrajową Reprezentację Zrzeszeń Handlu i Usług,
Ogólnokrajową Reprezentację Zrzeszeń Transportu, inne organizacje przedsiębiorców.
Izby gospodarcze.
Związki zawodowe – w grupie tej ujmuje się: związki zawodowe lub jednostki
organizacyjne, związki zawodowe posiadające osobowość prawną, ogólnokrajowe związki
międzybranŜowe, ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranŜowe.
Organizacje pracodawców – w grupie tej ujmuje się: związki pracodawców, federacje i
konfederacje związków pracodawców.
Stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe – w grupie tej ujmuje się:
stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, polskie związki sportowe,
stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym.
Inne organizacje społeczne lub zawodowe.
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne będące organizacjami poŜytku
publicznego – w grupie tej ujmuje się: nie posiadające osobowości prawnej organizacje
poŜytku publicznego, inne osoby prawne będące organizacjami poŜytku publicznego,
kościelną osobę prawną będącą organizacją poŜytku publicznego, nie posiadającą osobowości
prawnej instytucję kościelną będącą organizacją poŜytku publicznego.
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