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Rozdział I: WPROWADZENIE 

 

1.1 Wstęp  

W procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, w nowej unijnej perspektywie, należy 

porzucić praktykę eklektycznego scalania wiedzy i wyobrażeń na temat jego kształtu, kierując się 

w stronę modelu społecznego tworzenia rzeczywistości, z udziałem możliwie szerokiej 

reprezentacji odpowiednich środowisk. Wstępna propozycja Programu Operacyjnego 

Społeczeństwo Obywatelskie, zwanego dalej PO SO, stanowi właśnie próbę całościowego 

spojrzenia na problematykę ładu społecznego jako systemowo uregulowanego porządku, w 

którym podział ról społecznych, ekonomicznych i politycznych służyć będzie rozwojowi. 

Podział ról w procesie budowy podstawowych komponentów PO SO  powinien wynikać z 

partnerskiej formuły kształtowania procesów społecznych. Z tego powodu zasada pomocniczości 

stanowić będzie fundamentalną wartość towarzyszącą urzeczywistnieniu celów PO SO, jego 

priorytetów i głównych kierunków działań. Miejsce i rola administracji publicznej, trzeciego 

sektora oraz sektora biznesu, z jego formułą społecznej odpowiedzialności, powinny być 

adekwatne do zakresu kompetencji oraz komponować się w komplementarny układ aktywności, 

wypełniający konkretnymi działaniami praktyczne znaczenie społeczeństwa obywatelskiego. 

Odwołanie się do aktywności, mobilności, podmiotowości oraz inwencji samych obywateli 

stanowić powinno nadrzędne kryterium w procesie kształtowania warunków rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania jego struktur i podmiotowości obywateli.  

Celem programu jest podjęcie działań służących wzmocnieniu podmiotowości obywateli i ich 

wspólnot oraz stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

Podmiotowość obywatelska i wspólnotowa, rozumiana jako względnie trwała zdolność do 

suwerennych działań stanowi fundament demokracji. Natomiast instytucje społeczeństwa 

obywatelskiego tworzą odpowiednią infrastrukturę służącą wzmocnieniu podmiotowości 

społecznej, ekonomicznej i politycznej obywateli.  

Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie wynika z głęboko przemyślanej wizji rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego i jako szczególny rezultat debaty nad społeczeństwem 

obywatelskim zakłada osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu 

publicznym – jako warunku koniecznego stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej 

aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju społecznego, wzrostu 

gospodarczego i kultury politycznej. Zakłada również ilościowy i jakościowy rozwój instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego – jako wyraz obiektywnej konieczności wzmocnienia organizacji 

pozarządowych, integracji społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz form i sposobów 

ich funkcjonowania, a także stworzenie podstaw funkcjonowania dobrego państwa – jako 

zwieńczający konstrukcję społeczeństwa obywatelskiego rezultat działania zasad pomocniczości, 

partycypacji, partnerstwa oraz dialogu obywatelskiego. 

Wstępny projekt PO SO jest zgodny z dokumentami unijnymi oraz wychodzi na przeciw 

oczekiwaniom formułowanym w procesie konsultacji przez partnerów społecznych.  
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1.2 Miejsce PO SO w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013 

Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, w ramach podstawowych celów, 

priorytetów i kierunków działań, w sposób bezpośredni nawiązując do idei społeczeństwa 

obywatelskiego, zakłada proces tworzenia i realizacji Programu Operacyjnego Społeczeństwo 

Obywatelskie. PO SO, w wymiarze horyzontalnym, dba o rozwój szczególnie istotnych 

komponentów społeczeństwa obywatelskiego, w korelacji z innymi programami, w ramach NPR, 

w których eksponowane jest miejsce dla organizacji pozarządowych.  

Poszczególne elementy PO SO wynikają bezpośrednio z następujących zapisów Narodowego 

Planu Rozwoju na lata 2007-2013: 

1. Aksjologii – (czyli podstawowych wartości i zasad sprzyjających ich realizacji) w 

odniesieniu do: 

Podstawowe wartości: 

- suwerenność jednostki, 

- spójność i solidarność społeczna, 

- zrównoważony rozwój, 

Główne zasady sprzyjające realizacji podstawowych wartości:  

- uznanie wykształcenia, wiedz, informacji i kultury za fundament społeczno -

gospodarczego rozwoju, 

- pomocniczość państwa, 

- polityka rodzinna, 

- dialog obywatelski i partnerstwo społeczne. 

2. Misji – w odniesieniu do zapisów mówiących o konieczności zapewnienia wyższego 

poziomu spójności społecznej. 

3. Celów strategicznych – szczególnie celu: Podniesienie poziomu spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej. 

4. Priorytetów strategicznych – szczególnie priorytetów: 

- Integracja społeczna – w tej dziedzinie państwo skupi swoją uwagę na działaniach 

zapewniających równy dostęp do praw społecznych, wspieraniu rozwoju rodzin z dziećmi 

oraz niwelowaniu czynników wykluczających grupy znajdujące się w trudnej sytuacji. 

Istotne znaczenie dla przeciwdziałania wykluczeniu ma budowa systemu aktywizacji 

zawodowej i społecznej grup zagrożonych poprzez zatrudnienie socjalne oraz różne 

formy ekonomii społecznej, kojarzące aktywność i solidarność społeczną. Realizacja tego 

priorytetu wymaga współdziałania różnych sektorów i rozwinięcia partnerstwa publiczno-

społecznego, 

- Dobre rządzenie – w ramach tego priorytetu inicjowane będą m.in. przedsięwzięcia 

zorientowane na zapewnienie wpływu organizacji pozarządowych i obywateli na 

projektowanie i prowadzenie polityk publicznych oraz pobudzanie aktywności 

obywatelskiej i obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne.  

5. Kierunków działań: 

A. W ramach priorytetu 

Integracja Społeczna

 następujące kierunki działań: 
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- zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 

- wsparcie rodzin, 

- wsparcie, rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych, 

- budowa systemu wsparcia dla osób starszych i wymagających opieki.  

 

B. W ramach priorytetu Dobre Rządzenie następujące kierunki działań: 

- wzmacnianie kapitału społecznego, rozwój ekonomii społecznej.  

PO SO został zaplanowany jako jeden z programów operacyjnych w ramach programu 

horyzontalnego (kierunki rozwoju wg ustawy o NPR) Rozwój zasobów ludzkich i kapitału 

społecznego, za koordynację którego odpowiada minister właściwy ds. pracy. 

Programy horyzontalne – 

kierunki rozwoju (wg 

ustawy o NPR) 

Programy operacyjne Instytucja zarządzająca 

PO Wykształcenie i kompetencje minister właściwy ds. oświaty  

PO Zatrudnienie i integracja społeczna minister właściwy ds. pracy 

PO Społeczeństwo Obywatelskie  

minister właściwy ds. zabezpieczenia 

społecznego  

Rozwój zasobów ludzkich i 

kapitału społecznego 

(koordynacja minister 

właściwy ds. pracy) 

PO Administracja sprawna i służebna 

KPRM / min właściwy ds. 

administracji  

1.3 Spójność PO SO z krajowymi dokumentami strategicznymi 

W pracach nad tworzeniem PO SO starano się zapewnić jego spójność z zapisami następujących 

dokumentów, strategii i programów: 

- Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013, 

- Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, 

- Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej 2004-2006, 

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

- Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Program FIO), 

- Program Integracji Społecznej. 

1. Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013 to 

dokument, który został zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r. 

Strategia  wyraża tendencję długofalowego myślenia o problemach społecznych. Nowa 

obecność myślenia strategicznego w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, z perspektywą 

jego budowy, stała się możliwa dzięki zmianie klimatu wokół trzeciego sektora, 

potwierdzonej formalnymi (m.in.: ustawa o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie), instytucjonalnymi (m.in.: Rada Działalności Pożytku Publicznego) oraz 

finansowymi (m.in. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) faktami. Stała się także możliwa 

dzięki przyjęciu uspołecznionej formuły tworzenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-

2013, a tym samym udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach nad tym 

dokumentem. W dokumencie wskazuje się, iż Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego na lata 2007-2013 wymaga od wszystkich podmiotów życia publicznego 

wysiłku intelektualnego, organizacyjnego i realizacyjnego, warunkującego odpowiednie 
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zdefiniowanie najistotniejszych w tym obszarze wyzwań cywilizacyjnych, którym w 

konsekwencji będzie można sprostać ostatecznie dzięki właściwiej konstrukcji programu 

operacyjnego.  

PO SO w pełni realizuje cele i założenia przyjęte w Strategii Wspierania Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego. Strategia jest jednym z głównych dokumentów, na których 

opiera się i z których wynika PO SO. Działania realizowane w ramach Priorytetów zawartych 

w PO SO są zbieżne z działaniami i priorytetami proponowanymi w Strategii. Tym samym 

realizacja PO SO pozwoli na osiągnięcie zawartych w Strategii celów strategicznych, którymi 

są: 

- osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – jako 

warunek konieczny stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej aktywności  obywateli 

i ich wspólnot  w kształtowaniu rozwoju społecznego, wzrostu gospodarczego i kultury 

politycznej; 

- ilościowy i jakościowy rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego – jako wyraz 

obiektywnej konieczności wzmocnienia organizacji pozarządowych, integracji społecznej 

i podmiotów ekonomii społecznej oraz form i sposobów ich funkcjonowania;  

- stworzenie podstaw funkcjonowania dobrego państwa – jako zwieńczający konstrukcję 

społeczeństwa obywatelskiego rezultat działania zasad pomocniczości, partycypacji, 

partnerstwa oraz dialogu obywatelskiego w relacji – sprawna administracja publiczna – 

obywatele. 

 

2. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski – została przyjęta przez Radę 

Ministrów w dniu  3 sierpnia 2004 r. Dokument identyfikuje obszary i grupy społeczne 

narażone na ubóstwo i wykluczenie społeczne. Wskazuje również cele i priorytety w 

zwalczaniu tego zjawiska, które powinny zostać zrealizowane do 2010 roku. Sposoby 

realizacji tych celów określone zostały w Krajowym Planie Działania na rzecz Integracji w 

perspektywie dwuletniej. 

PO SO realizuje cele Strategii głównie w ramach Priorytetu 3: Trzeci sektor w usługach 

społecznych oraz Priorytetu 4: Ekonomia społeczna. Cele PO SO są zbieżne z następującymi 

celami Strategii: 

- wspieranie integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowanej 

klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy,  

- rozwijanie aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia większej 

liczby lepszej jakości miejsc pracy, 

- dostosowanie edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie opartym 

na wiedzy. 

 

3. Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej 2004-2006 – dokument ten jest 

elementem systemu otwartej metody koordynacji w dziedzinie zwalczania ubóstwa i 

wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej. Każdy kraj zobowiązany jest do opracowania 

tego rodzaju planu, a także określenia w nim celów i planowanych działań w walce z 

ubóstwem i wykluczeniem.  

Działania podejmowane w ramach PO SO są zbieżne z następującymi działaniami Krajowego 

Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej 2004-2006: 

- działania edukacyjne, socjalne i zdrowotne zapobiegające wykluczaniu oraz wspierające 

grupy zagrożone w działaniach umożliwiających równy start dzieci i młodzieży, 
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- budowa systemu bezpieczeństwa socjalnego i przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 

społecznemu, 

- rozwój systemu instytucjonalnego z jasnym podziałem odpowiedzialności instytucji 

rządowych i samorządowych, otwierającego jednocześnie przestrzeń dla aktywności 

obywatelskiej i upodmiotowienia korzystających z usług społecznych świadczonych 

zarówno przez państwo, jak i przez organizacje pozarządowe. 

Działania te będą realizowane w ramach wszystkich Priorytetów PO SO. 

W Krajowym Planie Działań na rzecz Integracji Społecznej 2004-2006 podkreślono również, 

iż na poziomie operacyjnym ważne jest, że polska polityka integracji społecznej musi być 

realizowana we współpracy z szeroko rozumianymi partnerami społecznymi. Ust alono wobec 

tego między innymi priorytet, którego treść koncentruje się na zaangażowaniu obywateli w 

działalność społeczną, głównie poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w działalności 

organizacji pozarządowych i innych formach pracy społecznej oraz samopomocy. PO SO 

będzie wypełniał ten cel przede wszystkim poprzez realizację działań w ramach Priorytetu 2: 

Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie.  

 

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 

która stanowi ważny instrument w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, określając 

m.in. zasady oraz formy współpracy organów administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego.  

PO SO jest spójny z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania 

podejmowane w ramach poszczególnych Priorytetów PO SO realizują zadania zaliczone do 

sfery pożytku publicznego zapisane w art. 4 Ustawy, w szczególności w zakresie:  

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób,  

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji, 

- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

 

5. Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Program FIO) – planowany 

jako trzyletnie przedsięwzięcie, w celu pobudzenia oraz wspierania rozwoju inicjatyw 

obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych

1

.  

 

6. Program Integracji Społecznej – przewidziany do sfinansowania z kredytu MBOiR, mający 

na celu m. in. poprawę spójności społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia 

społecznego w gminach wiejskich o niskich dochodach  dzięki wzmocnieniu potencjału 

lokalnych samorządów w zakresie planowania i realizacji strategii pomocy społecznej

2

.  

1.4 Priorytety i działania PO SO 

 

                                                 

1

 Więcej informacji na temat spójności PO SO z FIO znajduje się w Rozdziale VI. 

2

 Więcej informacji na temat spójności PO SO z PIS znajdują się w Rozdziale VI. 
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Priorytet 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne 

Działanie 1.1   Edukacja obywatelska  

Działanie 1.2   Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych  

Działanie 1.3 Aktywizacja społeczności lokalnych w partnerstwach lokalnych (kapitał   

społeczny)  

Działanie  1.4   Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich 

 

Priorytet 2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie 

Działanie 2.1  Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego  

Działanie 2.2 Wyrównywanie szans organizacji - wsparcie rozwoju infrastruktury trzeciego 

sektora  

Działanie 2.3  Jakość zarządzania w nowoczesnej administracji publicznej  

Działanie 2.4  Promowanie  dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej 

 

Priorytet 3: Trzeci sektor w usługach społecznych 

Działanie 3.1 Zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie 

roli i funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej.  

Działanie 3.2  Zapewnienie dostępu do usług i dostarczanie pomocy grupom najbardziej 

narażonym na ryzyko wykluczenia społecznego  

Działanie 3.3  Zapewnienie tworzenia i funkcjonowania mechanizmów kompleksowego wsparc ia 

integracji społecznej 

 

Priorytet 4: Ekonomia społeczna 

Działanie 4.1   III sektor jako pracodawca  

Działanie 4.2   Budowanie wzajemnościowych form w gospodarce  

Działanie 4.3   Społeczna Odpowiedzialność Biznesu  

Działanie 4.4   Innowacyjne formy gospodarki społecznej

 

 

Priorytet 5: Pomoc techniczna 

Działanie 5.1   Wsparcie zarządzania i wdrażania PO SO 

Działanie 5.2   Informacja i promocja działań PO SO 

Działanie 5.3   Zakup sprzętu komputerowego 

 

 

Szacunkowy podział środków na priorytety realizowane w ramach Programu 

Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie (w %) 

 

Priorytet operacyjny Koszt ogółem 

Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne  29% 

Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie 24% 

Trzeci sektor w usługach społecznych 24% 

Ekonomia społeczna 19% 

Pomoc techniczna 4% 

Razem 100% 
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Realizacja powyższych działań pozwoli na: 

- zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym,  

- wzmocnienie (ilościowy i jakościowy rozwój) instytucji społeczeństwa obywatelskiego,  

- poprawa wzajemnych relacji na linii administracja publiczna – obywatele, 

- zwiększenie procesów instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego i partycypacji, 

- zwiększenie dostępu do usług społecznych, dzięki aktywności trzeciego sektora, dla grup 

szczególnie zagrożonych wykluczeniem,  

- wzmocnienie systemu usług społecznych z klarownym podziałem ról pomiędzy administrację 

publiczną, a sektorem organizacji pozarządowych, 

- zwiększenie zatrudnienia w trzecim sektorze,  

- wzmocnienie (ilościowy i jakościowy rozwój) wzajemnościowych i innowacyjnych form w 

gospodarce, 

- zwiększenie liczby przedsiębiorstw, które na etapie budowania strategii dobrowolnie 

uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami 

interesów, 

- wysoka jakość i spójności działań związanych z wdrażaniem PO SO. 

 

 

 

1.5 Przygotowanie PO SO 

Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie na lata 2007-2013 został opracowany przez 

specjalnie do tego celu powołaną Grupę Roboczą ds. NPR na lata 2007-2013, w skład, której 

wchodzili przedstawiciele: 

- Kierownictwa Ministerstwa Polityki Społecznej, zwanego dalej MPS, 

- Departamentu Pożytku Publicznego (DPP) w MPS, odpowiedzialnego za programowanie i 

koordynującego prace Grupy, 

- Departamentu  Analiz Ekonomicznych i Prognoz (DAE) w MPS,  

- Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej (DPS) w MPS,  

- Departamentu Współpracy Międzynarodowej (DWM) w MPS, 

- Biura Dyrektora Generalnego (BDG) w MPS, 

- Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON) w MPS,  

 

Zakres przedmiotowy i struktura niniejszego dokumentu  konsultowane były przede wszystkim z: 

- Departamentem Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, 

zwanym dalej MGiP, 

- Departamentem Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MGiP,  

- Departamentem Administracji Publicznej w Minis terstwie Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, zwanym dalej MSWiA, 

- Departamentem Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury w Ministerstwie 

Kultury, zwanym dalej MK, 

- Biurem Młodzieży w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, zwanym dalej MENiS.  

 

W pracach nad sformułowaniem PO SO brali udział reprezentanci organizacji pozarządowych: 
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- Rada Działalności Pożytku Publicznego, zwana dalej RDPP, organ opiniodawczo-doradczy 

przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego,  

- Zespół Roboczy RDPP ds. PO SO (Priorytet 3 Trzeci sektor w usługach społecznych), 

- Grupa Kontaktowa składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych 

przez członków RDPP oraz zaproszonych przez DPP. 

 

Zawarte w PO SO cele i zakres działań, wynikające z diagnozy sytuacji trzeciego sektora, 

uwzględniają również zapisy następujących dokumentów:  

- Strategii Lizbońskiej,  

- Europejskiego Funduszu Społecznego, 

- Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013, 

- Narodowej Strategii Integracji Społecznej, 

- Krajowego Planu Działania na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006, 

- Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Program FIO),  

- Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

A także uwzględniając: 

- krótki okres na programowanie, 

- uwagi zgłoszone przez departamenty poszczególnych ministerstw biorących udział w pracach 

nad dokumentem, 

- uwagi zgłoszone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Radę Działalności 

Pożytku Publicznego,  

- uwagi niezależnych ewaluatorów, 

 

1.6 Proces konsultacji PO SO 

Konsultacje społeczne PO SO były prowadzony od początku prac nad dokumentem. Celem 

konsultacji było zebranie opinii na temat propozycji zawartych w Programie Operacyjnym 

Społeczeństwo Obywatelskie oraz sposobów ich realizacji. Proces konsultacji został podzielony 

na dwa etapy: 

1. Etap I – od marca 2005 do czerwca 2005 r. 

W proces konsultacji włączyła się Rada Działalności Pożytku Publicznego, która omawiała te 

zagadnienia podczas swoich kolejnych posiedzeń oraz powołała Zespół Roboczy ds. Programu 

Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie (Priorytet 3 Integracja Społeczna).   

Powołana została również tzw. Grupa Kontaktowa składająca się z przedstawicieli organizacji 

pozarządowych wskazanych przez członków RDPP oraz zaproszonych przez DPP. W celu 

wypracowania ostatecznych zapisów PO SO został przygotowany list, który wraz z kompletem 

wcześniej opracowanych dokumentów (m.in. Proponowane priorytety i działania Programu 

Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie) został wysłany do przedstawicieli sektora 

pozarządowego z apelem o aktywne włączenie się w prace nad ostatecznym kształtem 

priorytetów i działań. Następnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, uwagi i propozycje, 

nadesłane przez partnerów społecznych, zostały omówione i dyskutowane w trakcie seminariów i 

spotkań Grupy Kontaktowej. 
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PO SO prezentowany był również w ramach otwartych konsultacji internetowych w serwisie 

internetowym www.pozytek.gov.pl, na regionalnych Forach Inicjatyw Pozarządowych, podczas 

regionalnych konsultacji Wstępnego projektu NPR na lata 2007-2013. 

Na tym etapie uzgodnień dyskutowano m.in. następujące kwestie:  

- koncepcje dotyczące umiejscowienia  PO SO w NPR na lata 2007-2013,  

- układ priorytetów w PO SO,  

- struktura PO SO, 

- model finansowania PO SO, 

- rozumienie pojęcia integracja społeczna i miejsce integracji społecznej w PO SO oraz w PO 

Zatrudnienie i Integracja Społeczna, 

- usytuowanie Priorytetu 3 (w ówczesnym brzmieniu: Integracja Społeczna) w PO SO oraz PO 

Zatrudnienie i Integracja Społeczna,  

- zagrożenia związane z ewentualnym przenikaniem się i powielaniem zagadnień z zakresu 

integracji społecznej w obu programach. 

Przyjęte uzgodnienia dotyczyły m.in.: 



 utrzymania zaproponowanej struktury PO SO, 



 wzmocnienia części uzasadniającej powstanie PO SO, 

 uwzględnienia w systemie realizacji PO SO podziału na granty globalne i regranting, 

 wzmocnienia struktur Instytucji Zarządzającej PO SO. 

 

2. Etap II – od września 2005 do grudnia 2005 r. 

 

 

1.7 Ocena przed rozpoczęciem realizacji PO SO (ocena ex-ante) 

Ocena szacunkowa – przed rozpoczęciem realizacji PO SO przeprowadzona została zgodnie z 

art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz regulacjami 

unijnymi (art. 40 i art. 41 Rozporządzenia nr 1260/1999 WE i propozycją rozporządzenia 

ogólnego dotyczącego funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na okres 2007-2013

3

), a jej 

przedmiotem był wstępny projekt Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie na lata 

2007-2013 (wersja z czerwca 2005 r.).  

Ocena szacunkowa PO SO na lata 2007-2013 została dokonana przez eksperta z szerokim 

doświadczeniem w zakresie procesów budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz funduszy 

strukturalnych, co zapewniło szczegółową ocenę wszystkich obszarów działań przewidzianych 

do wsparcia. Ekspert jest niezależny od struktury zarządzania PO SO.  

Zasadniczymi kryteriami stosowanymi zarówno w każdym z obszarów, jak i wspólnie do oceny 

szacunkowej jako całości były trafność i spójność, skuteczność i wydajność. 

                                                 

3

Propozycja Rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Spójności COM(2004)492final, 2004/0163(AVC) . 
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 ocena trafności – czy PO SO odpowiada na potrzeby i możliwości sektora, którego 

dotyczy? Podstawą do oceny trafności jest analiza stanu i roli sektora, zestawiona z 

częścią diagnostyczną PO SO, 

 ocena spójności – czy PO SO jest spójny zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie? 

Podstawą do oceny spójności jest porównanie zapisów Programu z podstawowymi 

dokumentami dotyczącymi merytorycznej i formalnej strony działania funduszy 

strukturalnych, tak unijnymi, jak krajowymi, 

 ocena skuteczności i wydajności – jakie może być oddziaływanie PO SO w obszarze 

objętym jego działaniami? 

Szczegółowe wyniki oceny szacunkowej zostały zawarte w dokumencie pt. Ocena ex ante 

Sektorowego Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie wstępnego Narodowego 

Planu Rozwoju Polski na lata 2007 -2013 (patrz: Załączniki). 
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Rozdział II: CHARAKTERYSTYKA SEKTORA. ZARYS 

DIAGNOZY 

2.1 Zagadnienia definicyjne

4

 

Społeczeństwo obywatelskie 

Rozważania nad istotą społeczeństwa obywatelskiego intuicyjnie prowadzą do takich 

sformułowań definicyjnych, w których jest przestrzeń dla pełnej podmiotowości obywateli, ich 

wspólnot oraz innych rozmaitych społeczności, odpowiedzialnych władz publicznych, dobrego 

państwa, w całokształcie opartych na uniwersalnych zasadach i wartościach. Z uzasadnionym 

uproszczeniem, aby sprostać wymogom dobrego punktu wyjścia dla budowy strategicznych 

założeń i operacyjnych propozycji, można uznać, iż:  



 „Społeczeństwo obywatelskie jest przestrzenią działania instytucji, organizacji, grup 

społecznych i jednostek, rozciągającą się pomiędzy rodziną, państwem i rynkiem, w 

której ludzie podejmują wolną debatę na temat wartości składających się na 

wspólne dobro oraz dobrowolnie współdziałają ze sobą na rzecz realizacji wspólnych 

interesów”.

5

 

 „Społeczeństwem obywatelskim jest społeczeństwo, w którym istnieją aktywni, 

myślący o interesach społeczności obywatele, zależności polityczne oparte na 

zasadach równości i stosunki społeczne polegające na zaufaniu i współpracy”.

6

  

Trzeci sektor  

Trzeci sektor – to ogół prywatnych organizacji działających społecznie i nie dla zysku. 

Określenie to pochodzi z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-

gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii 

pierwszy sektor to administracja publiczna, drugi sektor to sfera biznesu, czyli  wszelkie 

instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem 

prywatnym, zaś trzeci sektor organizuje życie obywatelskie. Określanie tego sektora mianem 

„trzeci” nie stanowi próby hierarchizacji, lecz pozwala na usystematyzowanie poszczególnych 

obszarów aktywności – publicznej, społeczno-ekonomicznej i obywatelskiej – w państwie. 

Sektorowe ujęcie zaś, ma odniesienie do ustrojowego usytuowania obszarów aktywności 

obywatelskiej, formalnych podstaw działania oraz miejsca, roli i funkcji wypełnianych przez ten 

sektor w państwie służących realizacji celów rozwojowych.

 

Trzeci sektor traktować należy jako nową jakość identyfikowaną poprzez następujące cechy 

wspólne: 

- poczucie przynależności, czyli świadomość udziału we wspólnej misji na rzecz 

podnoszenia jakości życia poszczególnych ludzi oraz społeczeństwa jako całości, 

                                                 

4

 Zob. również Słowniczek. 

5

 P. Frączak, M. Rogaczewska, K. Wygnański, Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Warszawa, luty 

2005, mat. Powielony. 

6

 Za R. D. Putnamem 
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-  istnienie infrastruktury trzeciego sektora, czyli systemu instytucji umożliwiających 

przepływ informacji, artykulację interesów i ich reprezentację. 

Trzeci sektor bywa nazywany na kilka różnych sposobów. Najpopularniejsze określenia to 

„sektor pozarządowy” i „sektor non-profit”. Termin „pozarządowy”, w praktycznym rozumieniu, 

akcentuje suwerenność organizacji trzeciego sektora w stosunku do administracji publi cznej 

(choć nie oznacza to, że nie korzystają one z jej wsparcia), natomiast określenie działalności 

trzeciego sektora jako niedochodowej (nie dla zysku) wskazuje na opozycję do drugiego sektora. 

Na określenie trzeciego sektora często używa się także pojęć: sektor wolontarystyczny, 

organizacje społeczne, organizacje obywatelskie.

7

 

 

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) 

organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w 

rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby 

prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów 

ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

8

 

                                                 

7

 P. Gliński, B. Lewenstein, A. Śićiński: Samoorganizacja Społeczeństwa Polskiego: Trzeci Sektor, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 

315. 

8

 Za podmioty wchodzące w skład trzeciego sektora (sektora pozarządowego) można uznać: 

1. podmioty wskazane w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach 

(Dz. U. 2000 Nr 117, poz. 1237, z późn. zm.): 

- stowarzyszenia, co obejmuje także ich jednostki terenowe posiadające osobowość prawną, 

- związki stowarzyszeń, 

- fundacje, 

- kółka rolnicze, 

- rolnicze zrzeszenia branżowe, 

- związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, 

- związki rolniczych zrzeszeń branżowych,  

- związki zawodowe rolników indywidualnych, 

- cechy rzemieślnicze, 

- izby rzemieślnicze, 

- Związek Rzemiosła Polskiego, 

- zrzeszenia handlu i usług, 

- zrzeszenia transportu, 

- ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług, 

- ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu, 

- inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym 

niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770), 

- izby gospodarcze, co obejmuje także Krajową Izbę Gospodarczą, 

- związki zawodowe, co obejmuje także ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, 

- ogólnokrajowe związki międzybranżowe, 

- ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe, 

- związki pracodawców, 

- federacje i konfederacje związków pracodawców, 

- stowarzyszenia kultury fizycznej, 

- związki sportowe, 

- polskie związki sportowe, 

- stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, 

- inne organizacje społeczne i zawodowe, co obejmuje podmioty, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wpisowi do Krajowego 

Rejestru Sądowego, 

- nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego, 

- inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego, 

- kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego, 

- nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego.  

2. Podmioty powołane ustawami szczególnymi:  

- ochotnicze straże pożarne,  

- regionalne i lokalne organizacje turystyczne,  

- Polski Czerwony Krzyż (powołany do życia ustawą z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu), 
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2.2. Charakterystyka III sektora na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i 

Wspólnoty Europejskiej

9

  

Społeczeństwo obywatelskie, ogólnie, obejmuje w Polsce dwa obszary: obywatelską aktywność 

grupową – przejawiającą się w działalności różnorakich wspólnot, przede wszystkim w 

działalności organizacji pozarządowych o charakterze obywatelskim, wspólnot lokalnych i 

samorządowych, a także nieformalnych grup i ruchów społecznych (wspólnot sąsiedzkich, 

subkulturowych itp.) i indywidualną aktywność obywatelską obejmującą postawy i świadomość 

obywatelską Polaków. 

2.2.1 Grupowa aktywność obywatelska 

Liczba zarejestrowanych organizacji 

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie pojawiła się prawna definicja organizacji pozarządowej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej 

ustawy organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości 

prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw niebędące jednostkami sektora finansów 

publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach pub licznych, i niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia. Ustawa przyjmuje szeroką definicję organizacji 

pozarządowych, poza stowarzyszeniami i fundacjami do tak zdefiniowanego trzeciego sektora 

zaliczając też inne podmioty, takie jak związki zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego 

czy zawodowego. 

Podstawą do określenia liczby organizacji jest rejestr REGON Głównego Urzędu Statystycznego. 

Do końca kwietnia 2004 roku zarejestrowanych w nim było 45 891 stowarzyszeń

10

 i 7 210 

fundacji. Gdyby jednak chcieć oszacować rozmiary całego trzeciego sektora, do liczby tej 

należałoby dołączyć 14 000 ochotniczych straży pożarnych, 3 524 organizacje społeczne 

(komitety rodzicielskie, koła łowieckie oraz komitety społeczne), 17 113 związków 

zawodowych, 15 244 jednostki kościołów i związków wyznaniowych, 5 515 organizacji 

samorządu gospodarczego i zawodowego oraz mniej liczne grupy związków pracodawców i 

                                                                                                                                                              

-  Polski Związek Łowiecki (powołany ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie),  

- partie polityczne,  

- spółki wodne i związki spółek wodnych tworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne),  

- spółki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej, 

- uczniowskie kluby sportowe działające na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej, które uzyskują osobowość prawną w wyniku 

wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostów. 

3. Podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej:  

- stowarzyszenia zwykłe, 

- uczelniane organizacje studenckie, 

- koła gospodyń wiejskich (które mogą występować jako samodzielne podmioty lub działać w obrębie kółka rolniczego). 

9

 Na podstawie badania przeprowadzonego w 2004 roku na zlecenie Ministerstwa Polityki Społecznej przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR. 

Wyniki tego badania zostały przedstawione w raporcie pt. Monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Pełny tekst raportu jest dostępny w serwisie internetowym Ministerstwa Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl Informacje uzyskane z innych 

badań zostały opatrzone odpowiednimi przypisami.  

Przy tworzeniu diagnozy oraz analizy SWOT wykorzystano także opracowanie P. Glińskiego, Diagnoza stanu społeczeństwa obywatelskiego w 

Polsce (zarys problematyki), Warszawa 2005. 

10

 Bez ochotniczych straży pożarnych, które mają formę prawną stowarzyszeń. 
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partii politycznych. Tak więc, jeśli chcielibyśmy traktować wszystkie wymienione tu typy 

podmiotów jako „trzeci sektor”, liczyłby on blisko 109 tys. zarejestrowanych podmiotów

11

.  

Zróżnicowanie regionalne 

Pod względem liczebności organizacji zarejestrowanych w systemie REGON, najlepiej wypada 

województwo mazowieckie, z prawie 10 tysiącami stowarz yszeń i fundacji. Należy przy tym 

pamiętać, że znaczna część z nich zlokalizowana jest w Warszawie. W następnym w kolejności, 

również silnie zurbanizowanym województwie śląskim, jest już prawie 2 razy mniej organizacji. 

Sąsiednie województwo opolskie zajmuje z kolei ostatnie miejsce wśród regionów, z zaledwie 

nieco ponad 1 tysiącem organizacji w rejestrze. Bardzo mało formalnie zarejestrowanych 

stowarzyszeń i fundacji występuje także w województwie świętokrzyskim, lubuskim i podlaskim. 

Województwo świętokrzyskie jest do tego na ostatnim miejscu wśród regionów pod względem 

dynamiki rozwoju sektora pozarządowego.  

Mapa liczebności zarejestrowanych organizacji pozarządowych w Polsce.  
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Pola, formy i zasięg działań 

Wyniki badania organizacji z 2004 roku wskazują jednoznacznie, że „sport, turystyka, rekreacja i 

wypoczynek” to obszar, w którym działa największy odsetek organizacji – niemal 40% wskazuje 

go jako najważniejsze pole swoich działań, a dodatkowe 20% twierdzi, że działa w tym obszarze, 

choć nie jest to najważniejsze pole działań.  

Inne obszary, które organizacje często wskazują jako najważniejsze pole swoich działań, to 

kultura i sztuka (dla niemal 12% organizacji jest to najważniejsze pole działań), edukacja i 

wychowanie (wskazuje co dziesiąta organizacja), usługi socjalne i pomoc społeczna (podobnie 

                                                 

11

 W badaniu wykorzystanym w diagnozie przyjęto definicję węższą i tylko dla tej grupy – stowarzyszeń i fundacji - wyniki badania można uznać 

za reprezentatywne. 

org. zarejestrowane w REGON wedlug regionow, 2004
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3 000 - 4 500  (4)

2 000 - 3 000  (5)

1 130 - 2 000  (4)
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jak w przypadku edukacji i wychowania – dla co dziesiątej organizacji najważniejsze pole 

działań), ochrona zdrowia (dla 8% organizacji jest to najważniejsze pole działań) i rozwój 

lokalny w wymiarze społecznym i materialnym (6,5% organizacji).  

Ponieważ organizacje często prowadzą rozbudowaną działalność i nie ograniczają się do jednego 

obszaru działalności. Na drugie miejsce pod względem częstości wskazań (po „sporcie, rekreacji, 

turystyce i wypoczynku”) „wysuwa się” obszar działań związany z edukacją i wychowaniem 

(ponad 40%). Są wśród nich zarówno organizacje prowadzące wszelkiego rodzaju działalność 

szkoleniową, informacyjną, a także profilaktyczną czy uświadamiającą, niezależnie od typu 

odbiorców, a także organizacje pracujące z dziećmi, a więc prowadzące wszelkiego rodzaju 

działania wychowawcze.  

Ludzie w organizacjach 

Osoby wykonujące prace za wynagrodzeniem 

Z badań przeprowadzonych w 2004 roku wynika, że tylko co trzecia organizacja zatrudnia osoby 

wykonujące pracę za wynagrodzeniem. W 2002 roku 45% organizacji zadeklarowało, że 

zatrudnia osoby wykonujące pracę za wynagrodzeniem, choć jednocześnie tylko 35% organizacji 

twierdziło, że zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Należy więc przypuszczać, że mniej 

jest organizacji posiadających sporadycznie płatnych współpracowników, zaś liczba organizacji 

na stałe korzystających z pracy płatnego personelu nie zmieniła się. Potwierdzają to szacunki 

dotyczące liczby osób zatrudnionych w sektorze w przeliczeniu na pełne etaty – na podstawie 

deklaracji zebranych w badaniu z 2002 roku oszacowano ją na ok. 62 tys. etatów, dane z 2004 

roku świadczą, iż liczba ta zwiększyła się nieznacznie do niecałych 64 tys. etatów (co stanowi 

0,56% zatrudnienia poza rolnictwem w III kwartale 2004 roku). 

Nawet jeśli organizacje zatrudniają pracowników, to w większości przypadków (w ok. 70%) 

liczba personelu nie przekracza 5 osób. Niewiele ponad 1% organizacji zatrudnia więcej niż 20 

osób.  

Członkowie 

O członkostwie mówimy tylko w przypadku stowarzyszeń (posiadanie co najmniej 15 członków 

stanowi formalny warunek ich powołania). Połowa stowarzyszeń ma nie więcej niż 42 członków. 

Co czwarte stowarzyszenie zrzesza więcej niż 90 osób, a ok. 5% ma więcej niż 1000 członków.  

Finanse organizacji 

Przychody połowy organizacji w roku 2003 nie przekroczyły 13 tysięcy złotych. To o 5 tysięcy 

mniej niż w 2001 roku. Na podstawie analizy porównawczej można stwierdzić nieznaczne 

pogorszenie sytuacji finansowej organizacji w przeciągu ostatnich 2 lat . Największą różnicę 

widać w organizacjach najuboższych – w 2001 roku te z rocznym budżetem do 1 tysiąca złotych 

stanowiły 15%, w 2003 roku było ich 21%. Z kolei  nieznacznie mniej (o 4 punkty procentowe) 

było w 2003 roku organizacji z przychodami między 10 a 100 tysięcy. W związku z tym odsetek 
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organizacji, których przychody wynosiły ponad 100 tysięcy złotych w przeciągu ostatnich 2 lat 

niemal się nie zmienił – w 2001 roku było to 22,4%, a w 2003 roku 20,6%. 

Niewiele ponad 20% organizacji twierdzi, że ma jakiekolwiek rezerwy finansowe. Najczęściej 

wykorzystywane przez nie źródła finansowe w 2003 roku to składki członkowskie (60% 

organizacji), źródła samorządowe (45% organizacji), darowizny od osób fizycznych (40% 

organizacji), darowizny od instytucji i firm (39% organizacji). Do najistotniejszych (w sensie 

wielkości) źródeł finansowych należą obecnie środki publiczne (rządowe i samorządowe) - ok. 

30% całości przychodów sektora, działalność gospodarcza oraz odpłatna działalność statutowa - 

ok. 25%, darowizny od osób prywatnych i firm - ok. 11% oraz składki członkowskie - ok. 8%.  

W 2003 roku drugi co do wielkości (po środkach publicznych) udział procentowy w przychodach 

całego sektora miały przychody z działalności gospodarczej – stanowiły one 20% sumy 

przychodów, a więc dwa razy więcej niż w 2001 roku. To chyba największa zmiana w strukturze 

przychodów sektora w przeciągu dwóch lat. Należy zwrócić uwagę, że zwiększył się odsetek 

organizacji, które w danym roku miały faktycznie z działalności gospodarczej jakieś dochody – 

w 2002 roku było ich 6,4%, zaś w 2003 roku 10,5%, ponadto odsetek organizacji deklarujących, 

że  prowadzą działalność gospodarczą zwiększył się z 11 do 16%. Przyczyny tych zmian można 

szukać w trudnej sytuacji finansowej sektora, która skłania coraz większą liczbę organizacji do 

zmiany strategii zdobywania funduszy na „samofinansowanie”. Nie należy też zapominać, że w 

związku z wejściem w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

nastąpiło pewne uporządkowanie pojęć, a jednocześnie obalenie mitów na temat prowadzenia 

działalności gospodarczej, m.in. na temat możliwego zakresu i przedmiotu jej prowadzenia.  

W 2003 zmniejszył się procentowy udział przychodów z darowizn od osób indywidualnych –w 

2003 roku stanowiły one 4,7% sumy przychodów, podczas gdy w 2001 roku 10,3% przychodów 

sektora. Jednocześnie, nieznacznie zwiększył się procentowy udział przychodów pochodzących z 

darowizn od firm i instytucji – z 6,2% w 2001 do 7% w 2003 roku.  

Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 

Zgodnie z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, „organy 

administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych (...) we współpracy z 

organizacjami pozarządowymi (...), prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu 

działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie 

odpowiadającym zadaniom tych organów”. Współpraca ta, w myśl zapisów ustawy, może 

przybierać formę:  

 zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych (poprzez powierzanie im tych zadań lub 

wspieranie ich realizacji), 



 wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,  



 konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych,  



 tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

Najczęstszą formą współpracy jest wymiana informacji oraz finansowanie działań organizacji 

przez administrację. Nieco rzadziej współpraca przybiera formę powoływania wspólnych 
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zespołów i konsultowania projektów aktów  prawnych. Profil współpracy jest różny w przypadku 

różnych typów instytucji. Jak się wydaje, najbardziej kooperacyjnie jest do organizacji 

nastawiony samorząd. W każdym z wymiarów (poza konsultowaniem aktów prawnych) osiągnął 

najwyższe wskaźniki wskazań pozytywnych. Przy konsultowaniu aktów prawnych, z 

oczywistych powodów, najczęściej z organizacjami współpracują ministerstwa – ma to rzecz 

jasna - związek z bardzo istotną w Polsce funkcją legislacyjną Rządu.  

 

Częstość stosowania 

poszczególnych form współpracy 

Współpraca 

finansowa 

Wzajemne 

informowanie się 

o planowanych 

kierunkach 

działań 

Konsultowanie 

projektów aktów 

prawnych 

Tworzenie wspólnych 

zespołów o charakterze 

doradczym lub 

inicjatywnym 

Ministerstwa i ich 

departamenty  71% 64% 86% 50% 

Inne agencje i urzędy 

szczebla centralnego 42% 73% 50% 50% 

Urzędy wojewódzkie  76% 57% 14% 62% 

Urzędy marszałkowskie 100% 87% 40% 67% 

Przeciętnie 68% 70% 44% 57% 

Współpraca administracji centralnej z organizacjami pozarządowymi  

W większości urzędów istnieje osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami 

pozarządowymi. Osoby, o których mowa różnią się jednak znacznie, jeśli chodzi o miejsce w 

hierarchii urzędniczej. Najczęściej pełnią one funkcje dyrektorów lub kierowników różnego 

rodzaju komórek – rzadko jednak są to komórki dedykowane wyłącznie współpracy z 

organizacjami. W jednym wypadku relacje z organizacjami należą do kompetencji osoby w 

randze podsekretarza stanu. Zdarza się też, że wskazywane są osoby pełniące funkcje doradców i 

ekspertów. Reasumując, kwestia relacji z organizacjami pozarządowymi jest obecna w wielu 

urzędach jednak w sensie instytucjonalnym rozwiązywana jest bardzo różnie.  

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 

Najczęściej polega ona na transferze środków finansowych (69%) i wymianie informacji (60%), 

a także uzgadnianiu wzajemnych przedsięwzięć (57%). 

Formy współpracy Odsetek 

organizacji 

Na bieżąco wymieniamy z samorządem informacje  

60,2% 

Uzgadniamy wzajemne przedsięwzięcia – prowadzimy wspólne programy 

57,5% 

Uczestniczymy w planowaniu przez samorząd działań służących rozwojowi 

gminy/powiatu/województwa (np. konsultowanie strategii rozwiązywania 

problemów społecznych 

40,8% 
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Formalnie bierzemy udział (w charakterze członków, obserwatorów, 

zapraszanych gości, ekspertów) w komisjach / grupach roboczych 

powoływanych przez samorząd 

36,3% 

Samorząd wspiera finansowo nasze działania  69,4% 

Samorząd udziela nam wsparcia pozafinansowego (oddelegowuje 

pracowników, użycza sprzęt, bezpłatnie udostępnia sale urzędu, oferuje 

preferencyjne zasady użytkowania lokali, promuje organizację na zewnątrz 

itp. 45,5% 

Inne 3,2%% 

 

Najczęściej wspierane przez samorząd terytorialny są organizacje z terenów wiejskich. Wśród 

organizacji działających na terenach wsi i małych miasteczek, które w 2003 roku korzystały ze 

środków finansowych pochodzących ze źródeł samorządowych najwięcej jest tych, które jako 

najważniejsze pole działań wskazały sport, rekreację lub hobby.  

 

Organizacje, które w 2003 roku korzystały ze środków finansowych pochodzących ze 

źródeł samorządowych ze względu na wielkość miejscowości   

wieś i małe miasto  60,6% 

miasto do 50 tys. mieszkańców  50,2% 

miasto pow. 50 tys. mieszkańców  57,4% 

stolice województw  34,5% 

Warszawa  23,6% 

   ogółem 47,0% 

 

Organizacje, które w 2003 roku korzystały ze środków finansowych pochodzących ze 

źródeł samorządowych ze względu na najważniejsze pole działań  

 Kultura i sztuka 38,3% 

 Sport, turystyka, rekreacja, hobby 64,6% 

 Edukacja i wychowanie 37,7% 

 Ochrona zdrowia, usługi socjalne, pomoc społeczna 44,3% 

 Ochrona środowiska, rozwój lokalny 38,8% 

 Prawa człowieka, wsparcie NGO, dział. Międzynarodowa 27,9% 

Ogółem 47,0% 

Analiza deklaracji i opinii organizacji pozarządowych nie pozostawia wątpliwości, iż samorząd 

jest dla organizacji najważniejszym partnerem instytucjonalnym. 2 na 3 organizacje wskazują 

władze lokalne jako instytucję, z którą utrzymują regularne kontakty, przy czym prawie 60% 

respondentów traktuje samorząd jako jedną z najważniejszych dla nich instytucji – kolejny pod 

względem liczby wskazań partner -„lokalna społeczność” – był przez badanych wymieniany 

prawie 2 razy rzadziej. Połowa organizacji wskazuje samorząd jako jedno z najistotniejszych 

źródeł finansowania ich działalności. Dotyczy to zwłaszcza organizacji działających na terenach 

wiejskich – prawie 65% z nich funkcjonuje głównie dzięki wsparciu z gminy, zaś 75% uznaje 

władze lokalne za swojego najważniejszego partnera.  
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Współpraca pozafinansowa  

Wśród pozafinansowych form współpracy wymienionych w ust awie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie wymienia się: wzajemne informowanie się o planowanych 

kierunkach działalności, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 

normatywnych oraz tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

Trzeba tu pamiętać, że w praktyce uchwycenie momentu, w którym częste kontakty organizacji z 

samorządem terytorialnym nabierają cech planowego procesu wymiany informacji i konsultacji 

nie jest łatwe. Jest tak tym bardziej, że w wielu przypadkach przedstawiciele jednostek 

samorządu terytorialnego są zarazem przedstawicielami organizacji pozarządowych i aktywnie 

uczestniczą w życiu sektora pozarządowego. Z badań wynika, iż częstość występowania 

rozmaitych form pozafinansowej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i 

władzami lokalnymi (takich jak propozycje rozwiązań ze strony organizacji społecznych, 

uczestnictwo w przygotowywaniu uchwał itp.) była silnie pozytywnie skorelowana z liczbą 

radnych będących także członkami organizacji społecznych (szczególnie wyraźnie dało się to 

zauważyć, kiedy analizie poddano same gminy wiejskie).    

Z perspektywy sektora pozarządowego, najczęściej spotykaną formą pozafinansowej kooperacji 

organizacji z samorządem terytorialnym jest wymiana informacji – tego rodzaju współpracę 

zadeklarowało ponad 60% organizacji utrzymujących regularne kontakty z władzami lokalnymi. 

Prawie tyle samo respondentów stwierdziło, że ich współpraca z samorządem polega na 

wzajemnym uzgadnianiu przedsięwzięć i wspólny m prowadzeniu programów (59% organizacji 

utrzymujących kontakty z samorządem, co stanowi ok. 17% wszystkich organizacji). 47% 

organizacji kontaktujących się z samorządem (nieco ponad 13% ogółu) otrzymuje z jego strony 

pozafinsansową pomoc. Najmniej organizacji wskazało te formy współpracy, które wiążą się z 

udziałem w podejmowaniu decyzji: około 42% i 38% organizacji utrzymujących ożywione 

kontakty z gminą (lub, odpowiednio 11,8% i 10,6% ogółu organizacji) uczestniczy w planowaniu 

przez lokalne władze działań służących rozwojowi gminy i bierze udział w pracach komitetów 

lub grup roboczych powoływanych przez samorząd.  

Ponad połowa gmin wiejskich nie prowadzi żadnej współpracy pozafinansowej z organizacjami, 

zaś nieco ponad 15% deklaruje istnienie więcej niż 1 z wymienionych w formularzu zapytania o 

Informację Publiczną form współpracy. Wśród gmin miejskich brak współpracy pozafinansowej 

zarejestrowano w ok. 35% przypadków. Wszystkie te dane prowadzą do konkluzji, że 

„współpraca” deklarowana przez organizacje zlokalizowane na wsi ma charakter dosyć 

jednostronny, i nie jest w ten sposób postrzegana przez władze samorządowe. Idąc dalej, można 

dojść do wniosku, że w „statystycznym” uogólnieniu organizacje pozarządowe działające na wsi 

nie są dla władz lokalnych partnerami, i ich funkcjonowanie nie stanowi integralnego elementu 

lokalnych strategii rozwoju (jeśli takowe istnieją).  

Programy współpracy  

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada 

na organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych 

programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
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art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy

12

. 

2.2.2 Indywidualna aktywność obywatelska.   

Wolontariat  

Dzięki ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

„wolontariusz” jest pojęciem prawnym.  

Najczęściej wolontariusze angażują się w prace na rzecz organizacji i ruchów religijnych lub 

wspólnot parafialnych, organizacji charytatywnych oraz organizacji sportowych. Ważnym 

obszarem pracy wolontariackiej jest edukacja, oświata, wychowanie i opieka nad dziećmi, choć 

w stosunku do 2003 roku odsetek wolontariuszy deklarujących wsparcie organizacji działających 

w tych dziedzinach zmniejszył się niemal o połowę.  

Wolontariuszami są najczęściej ludzie młodzi – wśród osób w wieku 18-25 lat w 2004 roku było 

23,8% wolontariuszy. Z roku na rok coraz więcej wolontariuszy jest w tej grupie wiekowej, zaś 

różnica w poziomie wolontariatu między osobami młodymi, a starszymi, powiększa się. 

Bardzo wyraźnym czynnikiem wpływającym na poziom zaangażowania w wolontariat jest 

wykształcenie. Im wyższe, tym większa skłonność do pracy wolontarystycznej - ta tendencja 

utrzymuje się w badaniach w kolejnych latach. Wśród respondentów z wyższym wykształceniem 

zarejestrowano o 13 % więcej osób nieodpłatnie poświęcających czas na pracę społeczną (w  

2004 roku 26%) niż wśród badanych legitymujących się wykształceniem podstawowym (12,8%).  

W pracach 44,4% organizacji uczestniczą wolontariusze  (nie będący jednocześnie członkami 

organizacji).  

W połowie organizacji współpracujących z wolontariuszami ich liczba w ostatnim roku nie 

przekroczyła 10 osób, w kolejnych 27% było ich między 11 a 30, zaś powyżej 100 wolontariuszy 

miało w zeszłym roku 5% organizacji. 

Filantropia 

Innym sposobem społecznego zaangażowania jest filantropia, która jest ważnym źródłem 

dochodów sektora pozarządowego  ok. 40% organizacji korzysta z niego i łącznie daje on ok. 5% 

dochodów sektora. W 2004 roku ( 38%) podmiotów przeznaczyło pieniądze lub dary rzeczowe 

na rzecz organizacji i instytucji.  

Mechanizm 1% 

                                                 

12

 Informacje dotyczące programów współpracy – za okres od 29 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. - zostały zebrane przez Departament 

Pożytku Publicznego w Ministerstwie Polityki Społecznej na podstawie danych przekazanych przez organy administracji rządowej, w tym 

ministrów i prezesów urzędów centralnych, organy administracji niezespolonej, wojewodów i podległe im organy administracji zespolonej oraz za 

ich pośrednictwem (w ramach instytucji nadzoru) organy jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego oraz przez 

urzędy marszałkowskie. Zob. Sprawozdanie z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za okres od dnia jej wejścia 

w życie do dnia 31 grudnia 2004 roku, www.pozytek.gov.pl 
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W listopadzie 2004 roku 18% Polaków deklarowało, że zamierza skorzystać z możliwości 

przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji posiadających status organizacji 

pożytku publicznego. Odsetek Polaków, którzy deklarowali chęć przekazania organizacjom 1% 

podatku był dwa razy niższy niż rok wcześniej, kiedy mechanizm ten był dopiero zapowiadany 

(wtedy przekazanie 1% deklarowało 39%). Spadek deklarowanej gotowości Polaków do alokacji 

1% można do pewnego stopnia tłumaczyć faktem „wejścia tego rozwiązania w życie”.  

W 2004 roku (za 2003 rok) z opcji alokacji 1% skorzystało 80 tys. podatników, a więc ok. 0,25% 

dorosłych Polaków, co oznacza 0,35% podatników. Przekazali oni organizacjom pożytku 

publicznego kwotę nieco ponad 10 mln zł.  

W 2005 roku (za 2004 rok) łączna kwota przekazanego przez podatników 1% podatku na rzecz 

organizacji pożytku publicznego w Polsce wzrosła i wynosi 41 616 tys. zł. Według danych z 

rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. zmniejszenia podatku z tytułu 

wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego (1%) dokonało 676 912 podatników 

opodatkowanych na ogólnych zasadach, według progresywnej skali podatkowej, na kwotę 41 040 

tys. zł. oraz 3 629 podatników opodatkowanych w formie ryczałty od przychodów 

ewidencjonowanych – zmniejszenie podatku tej grupy podatników wyniosło 576 tys. zł.

13

  

Aktywność publiczna 

W wyborach parlamentarnych w 2001 roku wzięło udział 46% uprawnionych obywateli. W 

wyborach do Parlamentu Europejskiego niecałe 21%. Średnia frekwencja w referendach 

lokalnych wynosi niecałe 19% (tylko ok. 13% z referendów uznawanych jest za ważne).  

2.2.3 Polskie organizacje na tle Europy

14

 

Dość trudno porównywać polskie organizacje pozarządowe z organizacjami w innych krajach 

unijnych z powodu ogromnych różnic prawnych, ekonomicznych, społecznych i historycznych 

związanych z funkcjonowaniem sektora obywatelskiego. Aby pokazać jednak w jakiś sposób 

polski sektor obywatelski na tle innych krajów europejskich można posłużyć się danymi 

dotyczącymi potencjału ludzkiego organizacji pozarządowych, zebranymi według jednolitej 

metodologii badawczej, a więc w miarę porównywalnymi. Otóż Według badań Johns Hopkins 

Center for Civil Society Studies

15 

udział zatrudnienia w organizacjach pozarządowych w 

stosunku do ogółu liczby ludzi aktywnych gospodarczo przedstawia się następująco: 

 

Kraj Udział pracowników i wolontariuszy w % 

Holandia 14,4 

Belgia 10,9 

Irlandia 10,4 

W. Brytania 8,5 

Francja 7,6 

                                                 

13

Na podst. informacji Ministerstwa Finansów z dnia 17 sierpnia 2005 r. 

14

 Fragment z: T. Schimanek, Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego Społeczeństw o Obywatelskie, Warszawa 2005 r. 

15

 L. Salamon, S. W. Sokolowski, Global Civil Society: An Overview, Baltimore, Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, Regina List 

2003. 
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Niemcy 5,9 

Hiszpania 4,3 

Czechy 2,0 

Węgry 1,1 

Słowacja 0,8 

Polska 0,8 

Rumunia 0,8 

 

 

Udział wolontariatu w ogólnym zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych w wybranych 

krajach europejskich przedstawia się następująco: 

 

Kraj Udział pracowników i wolontariuszy w % 

Szwecja 75,9 

Rumunia 55,5 

Francja 51,6 

W. Brytania 44,2 

Niemcy 40,4 

Holandia 37,1 

Czechy 35,5 

Hiszpania  34,8 

Słowacja 29,7 

Polska 20,8 

Węgry 18,0 

 

W tym świetle Polska plasuje się w obu przypadkach na ostatnich miejscach wśród krajów 

europejskich. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że byłe kraje bloku wschodniego – mimo 

pewnych różnic – mają zbliżone wskaźniki, co w dużej mierze tłumaczyć można krótkim stażem 

działania niezależnych organizacji obywatelskich w tych krajach i brakiem doświadczenia i 

wystarczającego potencjału. W Polsce na przykład blisko 90% organizacji pozarządowych 

powstało w okresie transformacji, po 1989 roku.  

2.3. Pomoc publiczna dla sektora 

2.3.1. Krajowa pomoc publiczna 

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową nie są objęte systemem 

pomocy publicznej. 

 

Źródła przychodów  

Najwięcej pieniędzy zasilających sektor pozarządowy pochodzi z krajowych źródeł publicznych 

(łącznie samorządowych i rządowych) - niemal 30%. To nieznacznie, ale mniej niż w 2002 roku - 

o 3,5 punktu procentowego.  
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W roku 2003 z pomocy finansowej na poziomie centralnym korzystało 765 organizacji w 

przypadku ministerstw i prawie 3700 w przypadku rządowych agend na poziomie centralnym 

(ok. 3500 to OSP, wspierane przez Komendę Główną Straży Pożarnej). Ze środków urzędów 

wojewódzkich korzystało ponad 1100 organizacji, ze środków urzędów marszałkowskich ponad 

2700. Łącznie liczba organizacji, które (zgodnie z udostępnionymi w badaniu informacjami) 

korzystały w 2003 roku ze źródeł publicznych na poziomie centralnym i regionalnym, przekracza 

8300. W praktyce wynik ten należałoby z jednej strony pomniejszyć o liczbę organizacji, które 

korzystały z kilku źródeł, z drugiej strony powiększyć, gdyż nie wszystkie urzędy nadesłały 

informacje o ich współpracy z organizacjami.  

Poza liczbą podmiotów, jakie korzystały z pomocy publicznej, ważny jest też tryb, w jakim 

pomoc ta jest dystrybuowana. W tej sprawie ustawa wprowadza jasne zasady – środki publiczne 

powinny być dostępne jedynie w trybie otwartych konkursów (chyba, ze inne przepisy stanowią 

inaczej). Praktycznie we wszystkich przypadkach liczba konkursów ogłoszonych w 2004 (do 

momentu badania) była większa niż w całym 2003 roku (wyjątek stanowi tu Krajowy Centrum 

ds. AIDS – w 2003 roku ośrodek ten ogłosił aż 225 konkursów, w  roku 2004, do momentu 

badania, „jedynie” 126). 

Współpraca finansowa i zlecanie zadań  

Prawie 70% samorządów przekazywało w roku 2004 środki finansowe organizacjom 

pozarządowym. Zdecydowanie częściej czyniły to gminy miejskie (prawie 90%, w porównaniu 

do ok. 60% gmin wiejskich).  

Zarówno suma środków przekazywanych organizacjom pozarządowym, jak i liczba organizacji, 

które otrzymały dofinansowanie z samorządu lokalnego rosną wraz z wielkością gminy. W  

połowie gmin wiejskich całkowita kwota dofinansowania działań organizacji w roku 2004 nie 

przekroczyła 12 000 zł, w porównaniu do 50 000 w przypadku gmin wiejsko-miejskich i 80 000 

wśród gmin miejskich. 90% gmin wiejskich wsparło w minionym roku nie więce j niż 6 

organizacji pozarządowych, w porównaniu do 20 organizacji w grupie gmin miejskich.  

Najwięcej gmin współpracujących z organizacjami pozarządowymi zarejestrowano na Dolnym 

Śląsku i Śląsku Opolskim. W makroregionie Śląskim

16

 blisko 80% samorządów zadeklarowało 

przekazanie w ubiegłym roku środków organizacjom pozarządowym. Na drugim miejscu pod 

względem częstości finansowego wsparcia organizacji uplasowały się gminy Pomorza, Warmii i 

Mazur (73%). Dwa ostatnie miejsca zajęły makroregiony Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie i 

świętokrzyskie) oraz Wschodni (woj. lubelskie i podlaskie), przy czym wyniki województw 

tworzących każdy z tych podregionów dość znacznie różniły się od siebie (na wschodzie gminy 

woj. lubelskiego zdecydowanie częściej finansowały działalność organizacji niż samorządy 

Podlasia, w Centrum szczególnie słabo wypadło województwo mazowieckie i świętokrzyskie).  

Fundusze strukturalne 

                                                 

16

 Z uwagi na niewystarczającą liczbę badanych gmin analiza na poziomie województw była niemożliwa. Zagregowano je zatem do 7 

makroregionów, wydzielonych w następujący sposób: Śląsk i Dolny Śląsk (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie), Polska południowa – Galicja 

(woj. małopolskie i podkarpackie), Polska wschodnia (woj. lubelskie i podlaskie), Polska centralna (woj. świętokrzyskie,  mazowieckie, łódzkie), 

Pomorze, Warmia i Mazury (woj. pomorskie i warmińsko – mazurskie), Wielkopolska i Kujawy (województwo kujawsko-pomorskie i 

wielkopolskie) oraz ziemie zachodnie (woj. lubuskie i zachodniopomorskie).  
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Struktura dochodów sektora, jak należy przypuszczać, zmieniać się będzie gwałtownie w 

najbliższych latach ze względu na dostępność środków pochodzących z funduszy strukturalnych, 

w tym tych, które projektowane są w ramach NPR na lata 2007-2013. Dla wielu (choć nie dla 

wszystkich) dostęp do nich będzie oznaczał możliwość istotnego zwiększenia skali działań. 

Oczywiście tak znaczne środki mogą też stać się dla organizacji pewnego rodzaju zagrożeniem. 

Pokusa korzystania z nich może oznaczać odchodzenie od misji organizacji i oportunistyczne 

podążanie za pieniędzmi. Niemal 70% organizacji planuje ubiegać się o dofinansowanie z 

funduszy unijnych. Prawie 2/3 z nich stanowią organizacje, które deklarują zdecydowanie, iż 

będą składać do nich wnioski.  

Jednakże organizacje (prawie 55%) wyrażają obawę, iż skorzystanie z pieniędzy unijnych będzie 

utrudnione za sprawą braku wymaganych w programach unijnych środków własnych oraz zbyt 

małego potencjału organizacji w stosunku do skali projektów wspieranych przez Unię 

Europejską. Trudności formalne – procedury, zawiłe formularze, złożony i sztuczny język 

wniosków – są również jednym z najczęściej podnoszonych problemów, mogących być 

przeszkodą w korzystaniu z funduszy europejskich. Zwróciła na to uwagę co trzecia badana 

organizacja. Trzeba wyraźnie podkreślić, że pośród czterech podstawowych problemów, które 

odczuwały (według deklaracji) organizacje pozarządowe w ciągu ostatnich 2 lat, poza 

„trudnościami w zdobywaniu funduszy lub sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań 

organizacji” i „nadmiernie skomplikowanymi formalnościami związanymi z korzystaniem ze 

środków grantodawców, sponsorów lub funduszy Unii Europejskiej”, aż 53,8% wskazywało na 

„brak osób gotowych bezinteresownie angażować się w działania organizacji”, a 48,2% na 

„nadmiernie rozbudowaną biurokrację administracji publicznej”.

17

 

2.4. Analiza SWOT sektora 

 

Mocne strony Słabe strony 

 

- sektor spełnia w społeczeństwie funkcje: 

integrującą (umacnianie spójności 

społeczeństwa) oraz ekspresyjną 

(rzecznictwo) 

- realizuje zadania / pełni usługi dla 

społeczeństwa 

- coraz więcej organizacji profesjonalizuje 

swoje działania m. in. poprzez  

wzmacnianie / rozwój kadr 

- istnieje wyspecjalizowana infrastruktura 

wspierająca organizacje pozarządowe i 

lokalną aktywność obywatelską  

- wysoki poziom zaufania opinii publicznej 

do niektórych organizacji (np. Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy –86%, 

Indywidualna aktywność obywatelska: 

- niska świadomość obywatelska cechująca 

się brakiem aktywności i 

odpowiedzialności za wspólnotę  

- brak szerokiej edukacji obywatelskiej 

- niewielki zakres „otwartości „ instytucji 

państwowych wobec obywateli w 

zakresie: partycypacyjnych metod 

zarządzania 

- niski poziom kapitału społecznego 

mierzony deklaracjami zaufania 

społecznego do instytucji państwa, 

wzajemnego zaufania pomiędzy 

instytucjami publicznymi a instytucjami 

obywatelskimi  

- często napotykana niechęć administracji 

                                                 

17

 

Na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Polityki Społecznej przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR. Wyniki tego 

badania zostały przedstawione w raporcie pt. Monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pełny tekst 

raportu jest dostępny w serwisie internetowym Ministerstwa Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl . 
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Caritas 84%)

18

 

-  rozpoznanie sektora pozarządowego 

(badania kondycji sektora) 

-  dostępność informacji na tematy istotne 

dla działań samych organizacji (istnienie 

stron internetowych, publikacji o 

powszechnym zasięgu) 

 

 

do dzielenia się pracą z organizacjami i 

przekazywania im zadań (brak 

konkurencji w dostarczaniu usług 

publicznych) 

- niewielka „szerokość i głębokość” 

wolontariatu i filantropii  

 

 

Pozarządowa aktywność obywatelska: 

 

- niewielka liczba i nie zawsze wysoka 

jakość działania organizacji 

pozarządowych 

- bardzo duży „drop out” - organizacje 

choć powstaje ich wiele nie są w stanie 

przetrwać i szybko przestają działać 

- słaba kondycja finansowa – powszechny 

brak stabilnych podstaw finansowania 

lub samofinansowania  

- niski udział środków publicznych w 

budżetach organizacji 

- słabe zróżnicowanie wewnętrzne sektora 

- trudności z tworzeniem wspólnej 

reprezentacji pozarządowej 

- przypadki łamania przez organizacje 

standardów samoregulacyjnych i 

etycznych  

- niska kultura organizacyjna sektora 

przejawiająca się w braku planowania 

strategicznego sektora, braku wiedzy w 

kwestiach mających wpływ na jego 

funkcjonowanie np. finansowo- 

podatkowych, współpracy z 

wolontariuszami 

- kłopoty z budową bazy członkowskiej, , 

pogłębiający się problem 

„wykorzenienia” organizacji  

- brak przejrzystych reguł dostępu grup 

obywatelskich do środków publicznych  

- brak łatwego dostępu do usług 

infrastrukturalnych (doradztwo, szkolenia 

itp.) ze strony organizacji spoza terenów 

miejskich 

Szanse Zagrożenia 
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B. Wciórka, Zaufanie w sferze publicznej i prywatnej. Raport z badań opinii publicznej, CBOS, Warszawa 2004. 
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- względnie duża liczba osób 

zainteresowanych udziałem w 

wolontariacie 

- możliwa „nowa” fala zainteresowania 

działaniami na rzecz innych (coraz 

częściej pojawiające się przekonanie o 

konieczności zmiany / szczególnie w 

młodym pokoleniu) 

- stopniowy wzrost liczby organizacji 

pozarządowych 

- zmiany instytucjonalne w zakresie 

miejsca i roli sektora pozarządowego w 

państwie i społeczeństwie poprzez 

wprowadzanie nowych instytucji dialogu 

społecznego w administracji, rozwój 

ustawodawstwa stanowiącego podwaliny 

polskiej ekonomii społecznej 

- wejście w życie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

- ustrojowa zmiana sposobu alokacji 

środków publicznych w zakresie dostępu 

do nich organizacji pozarządowych – 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

- funkcjonowanie sektora w otoczeniu 

instytucjonalnym UE 

- możliwość znacznego zwiększenia skali 

działań organizacji w oparciu o większe 

niż dotychczas zasoby finansowe (EOG, 

FIO, EFS itp.) 

- szansa znacznego zasilenia sektora z 

funduszy europejskich 

- udział sektora w tworzeniu Narodowego 

Planu Rozwoju 2007- 2013 

- Rozwój organizacji typu strażniczego i 

federacyjnego mogących równoważyć 

asymetrie wzajemnych relacji 

administracja vs organizacje 

- Rozwój ekonomii społecznej tworzący 

nowe mechanizmy dostarczania pomocy 

podopiecznym a także szanse na dostęp 

do niezależnych (wypracowanych) źródeł 

finansowania 

- nastawienie wielu samorządów  

przejawiające się w niechęci uznania 

organizacji pozarządowych za 

równoprawnego partnera,  

- układy klientelistyczne sektora w 

relacjach z przedstawicielami 

administracji publicznej 

- tworzące się 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  

- możliwe osłabienie funkcji kontrolnej 

organizacji społecznych względem 

władzy publicznej, wynikające 

bezpośrednio z braku partnerskiej 

równowagi i uzależnienia organizacji 

pozarządowych od władz różnego 

szczebla 

- zatracanie się cech odrębności sektora 

pozarządowego – izomorfizacja, 

biurokratyzacja – związana z 

korzystaniem ze środków publicznych i 

towarzyszącej temu formalizacji 

- marginalizacja roli organizacji których 

działalność nie mieści się w głównym 

obszarze zainteresowań sponsorów 

(prywatnych i  publicznych) 
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2.5 Podsumowanie  

Z definicji społeczeństwa obywatelskiego, z diagnozy jego podstawowych elementów, z 

uwzględnieniem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla jego rozwoju wynika, że 

głównym elementem a zarazem główną determinantą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego są 

jego obywatele. 

Obywatele świadomi, aktywni,

 w swoich działaniach potwierdzający wysoki 

poziom podmiotowości społecznej, ekonomicznej i politycznej. 

Obywatelski wymiar tej podmiotowości wyraża się najczęściej w postaci tworzonych przez nich 

instytucji, organizacji pozarządowych, zdolnych artykułować potrzeby i interesy określonych 

środowisk i grup społecznych. Zdolnych wypełniać funkcje i realizować zadania służące 

zaspokajaniu potrzeb społecznych, prowadzić działalność pożytku publicznego, we współpracy z 

instytucjami administracji publicznej.  

Taka forma instytucjonalizacji działalności pożytku publicznego wymaga edukacji w zakresie 

wiedzy obywatelskiej i kształtowania obywatelskich postaw, aktywizacji na poziomie jednostki, 

grupy społecznej i społeczeństwa globalnego.  

Ten pierwszy poziom analizy, czyli aktywni, świadomi obywatele, stanowią podstawowy 

komponent struktury społeczeństwa obywatelskiego. Od stopnia ich zaang ażowania zależy 

dynamika rozwoju instytucji obywatelskich, będących formą bezpośredniej reprezentacji ich 

potrzeb i interesów społecznych. 

Konsekwentnie, świadomi i aktywni obywatele stanowią potencjał tworzący aktywne 

wspólnoty, urzeczywistniając podstawowe zasady i wartości demokratycznego ładu społecznego, 

opartego na więziach społecznych. Aktywne wspólnoty, zorganizowane w sposób formalny lub 

występujące jako grupy nieformalne, stanowią główną determinantę rozwoju kapitału 

społecznego jako szczególnej syntezy potencjału zasobów ludzkich, instytucji publicznych i 

pozarządowych oraz infrastruktury społecznej oraz wzajemnych relacji między nimi.  

Jak już zauważono, świadomi i aktywni obywatele, aktywne wspólnoty najczęściej tworzą 

instytucjonalne podstawy dla swoich działań - najczęściej przybierają one formę organizacji 

pozarządowych. Trzeci sektor wypełnia przestrzeń między instytucjami administracji publicznej 

a formami życia pojedynczych obywateli. „Organizacje pozarządowe dostarczają struktur dla 

wspólnego działania i zaspokajania wspólnych potrzeb, często bez oglądania się na struktury 

państwa. To one tworzą kanały reprezentacji i rzecznictwa interesów poszczególnych grup i 

mechanizmy ich uzgadniania. W nich uczymy się wspólnego działania i mamy okazję 

praktykować reguły demokratyczne. To tam możliwe jest działanie na rzecz dobra wspólnego - 

nie z nadania czy polecenia władzy, ale po prostu dlatego, że uznajemy jakieś sprawy za ważne 

dla nas i dla innych. Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wymaga zatem 

wielorakiego, roztropnego wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych”.

19

 

Dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w kontekście aktywnych obywateli i 

wspólnot, jak i silnych organizacji pozarządowych, niezwykle ważną rolę powinny odegrać 
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 P. Frączak ..., op. cit. 
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struktury państwowe, struktury administracji publicznej. W koncepcji dobrego rządzenia nie 

powinny występować sprzeczności między państwem a społeczeństwem obywatelskim. 

Skuteczność działań tych struktur może wzajemnie się warunkować, jeżeli nastąpią między  nimi 

właściwe relacje oparte na zasadach: pomocniczości, przejrzystości, sprawności, 

odpowiedzialności, wiarygodności oraz społecznej partycypacji. „Relacje te i ich postulowany 

charakter nie mogą być redukowane do relacji władza – organizacje pozarządowe. W najbardziej 

fundamentalnym sensie odnoszą się one ogólnie do relacji władza – obywatele”.

20

 

Dla pełnego obrazu struktury społeczeństwa obywatelskiego i determinant jego rozwoju należy 

dodać całe instytucjonalne i funkcjonalne podłoże integracji społecznej, rozumianej jako stan 

sprawiedliwej, wolnej od nierówności struktury społecznej, którego osiągnięcie jest możliwe 

poprzez działania wspólnotowe oparte na zasadach dialogu wzajemności i równorzędności, a w 

rezultacie prowadzące do celu, jakim jest funkcjonowanie społeczeństwa w warunkach 

demokratycznego ładu społecznego, wyznaczonego współuczestnictwem, rządami prawa i 

poszanowaniem różnorodności kulturowej, w którym obowiązują i są realizowane podstawowe 

prawa człowieka i obywatela oraz skutecznie wspomagane są jednostki i grupy w realizacji ich 

życiowych celów. Obecność integracji społecznej w takim rozumieniu stanowi ważny element, 

komplementarny w stosunku do całości struktury społeczeństwa obywatelskiego, zaś 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę dostępu do usług społecznych, 

dzięki aktywności trzeciego sektora, stanowić może niezbędny warunek dotarcia do grup 

szczególnie zagrożonych wykluczeniem 

Zwieńczeniem refleksji nad składnikami społeczeństwa obywatelskiego powinno być 

uwzględnienie miejsca i roli ekonomii społecznej jako szczególnej formy tworzenia warunków 

dla osiągania przez określone grupy społeczne podmiotowości społecznej i ekonomicznej w 

warunkach gospodarki rynkowej. 

Ekonomia społeczna jest pojęciem bardzo rozległym i podobnie jak koncept społeczeństwa 

obywatelskiego bardzo różnie definiowanym. W swej istocie stanowi jednak pomost pozwalający 

na połączenie problematyki integracji społecznej i aktywności obywatelskiej. Ekonomia 

społeczne nie powinna być redukowana do specyficznego sektora instytucji (np. spółdzielnie) jest 

z pewnego punktu widzenie pewną metodą działania, która przenika właściwie wszystkie 

„poziomy:” działań opisywane w programie społeczeństwo obywatelskie. Dotyczy na poziomie 

indywidualnym zmiany postaw i przejęcia odpowiedzialności za los swój i swojej rodziny, 

stanowi metodę organizowania i aktywizowania społeczności lokalnych, dla sektora organizacji 

stanowi z jednej strony szanse na nowy zasadę pracy z podopiecznymi i uzyskiwanie przez nich 

względnej choćby samodzielności poprzez uczestnictwo w rynku pracy, z drugiej strony pozwala 

samym organizacjom na zaangażowanie się w działalność ekonomiczna, która tworzy podstawy 

ich niezależności finansowej.  

Należy także mieć na uwadze, iż „społeczeństwo obywatelskie jest pewnym typem środowiska 

moralnego, umożliwiającym wszechstronny rozwój człowieka jako istoty społecznej, zdolnej do 

nawiązywania i podtrzymywania, nawet wbrew przeciwnościom, solidarnej więzi z innymi i 
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zdolnej do realizacji zespołu idei demokratycznych - opartych na godności, rozumie, wolności i 

odpowiedzialności”.

21

  

Obywatelski, wspólnotowy, instytucjonalny oraz aksjologiczny wymiar funkcjonowania 

społeczeństwa obywatelskiego, wraz z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, wymaga 

ciągłych poszukiwań nowych rozwiązań,. Temu powinna służyć otwarta debata, uwzględniająca 

miejsce i rolę instytucji dialogu społecznego i obywatelskiego, w tym niezależnych mediów.  

Przyjęty sposób opisu i wyjaśniania istoty oraz struktury społeczeństwa obywatelskiego, 

rekonstrukcja jego podstawowych wymiarów pozwala na sformułowanie nadrzędnego celu 

Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskiego, określić jego cele szczegółowe, 

wskazać priorytety i działania. 
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Rozdział III: OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA 

FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH I FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH W SEKTORZE W LATACH 2000-2006 

3.1. Pomoc przedakcesyjna do 2000 roku. 

3.1.1 Program Phare - Dialog Społeczny (Obywatelski) – PL 9112, PL 9412

22

 

 

Pierwszy program wspierający rozwój społeczeństwa obywatelskiego nosił nazwę Phare - 

Dialog Społeczny i został zainicjowany przez Rząd Polski jako wkład w rozwój, 

pluralistycznego i demokratycznego, społeczeństwa obywatelskiego. Jego celem było 

rozszerzenie zakresu działania i wzmocnienie roli polskich organizacji pozarządowych w 

społeczeństwie polskim. 

Program Phare - Dialog Społeczny został uruchomiony w 1992 roku ze środków pomocowych 

Programu Phare Unii Europejskiej pierwotnie jako Program trzyletni. W 1996 roku Komisja 

Europejska przeznaczyła środki na kolejne 2 lat a jego działalności. Kluczowymi elementami 

Programu były: 

- usługi informacyjne i prawne; 

- programy szkoleniowe i popieranie współpracy miedzy organizacjami; 

- przydzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych. 

W pierwszej edycji programu zgłoszono ponad 1000 projektów, przyznano 302 dotacje. W 

drugiej edycji stosunek wniosków złożonych do przyznanych dotacji wynosił 1349:242. Łącznie 

zakontraktowano i wydatkowano 2 300 000 EUR. 

 

3.1.2 Programy Phare – Demokracja, Phare – LIEN (Mikro-granty) oraz 

Phare – Partnership – 1997

23

 

Jednocześnie z programem Phare – Dialog Społeczny, w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych 

realizowane były: nastawiony na tworzenie demokratycznej infrastruktury program Phare – 

Demokracja oraz adresowany do organizacji działających na rzecz środowisk i grup społecznie 

upośledzonych, narażonych na wykluczenie społeczne, program Phare – LIEN. 

 

Program Phare - Demokracja realizowany był w latach 1993-1997 i miał na celu wspieranie 

procesu przekształceń społeczno-ekonomicznych oraz wsparcie organizacji pozarządowych 

krajów Europy środkowej i Wschodniej, byłego Związku Radzieckiego oraz Mongolii. Część 

jego budżetu przeznaczona została na finansowanie małych dotacji dla działających lokalnie 

organizacji krajów objętych Programem Phare. 

Głównym celem Programu Phare - Demokracja było wspieranie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, promowanie zasad demokratycznych działających w systemach 

wielopartyjnych, praw człowieka, zasad państwa prawa oraz wolności ekonomicznej.  

Program Phare – Demokracja wspierał działania następującego typu: 
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- zdobywanie i stosowanie wiedzy oraz technik z zakresu praktyk parlamentarnych przez 

łączące różne opcje grupy polityków (parlamentarzystów i przedstawicieli w samorządach 

lokalnych) oraz przez pracowników parlamentów; 

- wzmacnianie tych organizacji pozarządowych, które dzięki konkretnym działaniom wnoszą 

ciągły wkład w promocję pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego; 

- przekazanie konkretnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu praktyk 

demokratycznych i rządów prawa grupom i stowarzyszeniom zawodowym.  

O małą dotację z budżetu Programu Phare Demokracja mogły ubiegać się niezależne, formalnie 

zarejestrowane w Polsce, działające nie dla zysku, organizacje pozarządowe, które już 

prowadziły działalność w dziedzinie zbliżonej do Programu Demokracja (organizacje zgłaszające 

się do konkursu musiały mieć w satysfakcjonujący sposób spełnione zobowiązania wynikające z 

poprzednich umów i kontraktów z programami działającymi ze środków Komisji Europejskiej).  

Łącznie w latach 1993-1997 w ramach Programu Phare – Demokracja zakontraktowano i 

wydatkowano 1 600 000 EUR przyznając 200 dotacji. 

 

Kolejnym programem wsparcia realizowanym w latach 1995-1997 był program Phare – LIEN, 

który – podobnie jak Program Phare – Demokracja – służył wspieraniu organizacji 

pozarządowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, krajach b. ZSRR i Mongolii. 

Jego głównym celem było stymulowanie i wspieranie działalności organizacji pozarządowych na 

rzecz środowisk i grup społecznie upośledzonych, mających utrudniony lub uniemożliwiony 

dostęp do innych źródeł pomocy oraz tych, które miały dotychczas ograniczone możliwości 

awansu społecznego. 

Program LIEN wspierał przede wszystkim działania następującego typu: 

- pomoc dla kobiet, które mają ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej i społecznej oraz 

zatrudnienia, w celu poprawy zarówno ich statusu, warunków życia, jak i edukacji oraz 

możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych; akcje mające na celu pomoc kobietom 

chorym i ofiarom przemocy oraz promocja nowoczesnych metod antykoncepcji; 

- działania na rzecz społecznej integracji bezrobotnych oraz mniejszości (na przykład 

niepełnosprawnych) poprzez informację na temat rynku pracy, działania promocyjne oraz 

dokształcanie; 

- promowanie opieki zdrowotnej i społecznego wsparcia określonych grup (np. osób starszych, 

bezdomnych, dzieci pozbawionych opieki, uzależnionych, chorych na AIDS). 

W trzech edycjach programu przyznano łącznie 225 dotacji. Zakontraktowano i wydatkowano 1 

390 000 EUR. 

 

W 1997 r. ogłoszono konkurs na dotacje z Programu Phare – Partnership, skoncentrowanego na 

przemianach ekonomiczno-społecznych. Odbyła się jedna edycja programu. Łącznie przyznano 

15 dotacji na sumę 130 000 EUR. 

 

3.1.3 Projekt Inicjatywy Proeuropejskie (w ramach Phare PL9707)

24

 

 

Projekt Inicjatywy Proeuropejskie był jedną z części Programu Integracja Europejska, a jego 

podstawowym celem było wspieranie działań promujących ideę integracji europejskiej na 

różnych szczeblach poprzez bezpośrednie zaangażowanie i udział lokalnych podmiotów.  
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W ramach Projektu wspierane były w szczególności działania związane z procesem przystąpienia 

Polski do UE (np. tworzące powiązania polskich organizacji z organizacjami europejskimi, 

związane z rozwojem samorządności w obliczu integracji europejskiej, propagujące wzrost 

aktywności obywatelskiej w procesie przygotowania Polski do wejścia do UE, czy zmierzające 

do adaptacji wzorów obowiązujących w UE – istotnych ze względu na proces integracji), 

popularyzujące osiągnięcia Unii Europejskiej i jej członków (w tym: propagujące osiągnięcia i 

dorobek kulturowy krajów UE i wkład kultury polskiej w ten dorobek, propagujące wiedzę o UE 

i jej strukturach, związane z wymianą kulturalną między Polską a krajami europejskimi czy 

związane z wydawnictwami promującymi problem atykę UE), popularyzujące ideę integracji 

europejskiej, jak np. podnoszące świadomość społeczną w zakresie integracji europejskiej, 

zwiększające obieg informacji w zakresie integracji europejskiej, adresowane do młodzieży i 

nastawione na promocję integracji oraz przedsięwzięcia dydaktyczne i szkoleniowe związane z 

procesem integracji europejskiej.  

W ramach Projektu Inicjatywy Proeuropejskie uprawnione podmioty mogły ubiegać się o dotacje 

do maksymalnej kwoty 30 tysięcy euro. Kwota ta, w przypadku projektów zgłaszanych i 

realizowanych przez dwie uprawnione instytucje, tzw. projekty partnerskie, mogła zostać 

podwyższona do 50 tysięcy euro. 

W wyniku dobrej promocji i rozpropagowania programu do konkursu w wyznaczonym terminie 

wpłynęło 1526 wniosków o dotacje. Po weryfikacji wniosków przyznano 246 dotacji. Budżet 

Projektu Inicjatywy Proeuropejskie wynosił (po dokonanych korektach)  

3 423 338 EUR. 

 

3.1.4 Program Phare ACCESS – 1999 (Macro-Project Scheme)

25

 

 

Program ACCESS został opracowany w oparciu o doświadczenia zdobyte przy okazji 

wcześniejszych programów wielostronnych w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego, 

jakie były realizowane począwszy od roku 1993, a w szczególności programów Phare LIEN, 

Partnership i Demokracja. Wnioski z oceny realizacji tych programów wskazały na dalszą 

konieczność wspierania trzeciego sektora. 

ACCESS był to programem instytucjonalnego organizacji pozarządowych i organizacji nie 

nastawionych na zysk po to, by umacniać społeczeństwo obywatelskie oraz przygotowywać do 

członkostwa w Unii Europejskiej kraje kandydujące z Europy Środkowo-Wschodniej. 

W ramach programu Access przewidziano 3 rodzaje komponentów – Program Dużych 

Projektów, Program Małych Projektów oraz Program wsparcia uczestnictwa w europejskich 

sieciach organizacji społecznych. 

Cele programu Access obejmowały: 

- promowanie przejmowania dorobku prawnego Unii Europejskiej (acquis communautaire) w 

tych obszarach, których nie obejmują działania rządu lub w tych obszarach, w których rząd 

prowadzi działania komplementarne do działań prowadzonych przez organizacje społeczne, a 

które wymagają podnoszenia poziomu świadomości społecznej i poparcia społecznego,  

- wspieranie zwiększania udziału i zaangażowania jednostek oraz grup narażonych na 

marginalizację pod względem ekonomicznym, społecznym lub politycznym.  

Łącznie polskie organizacje pozarządowe i organizacje nie nastawione na zysk w ramach 

Programu Dużych Projektów złożyły 136 wniosków o przyznanie grantów. Przedstawicielstwo 
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Komisji Europejskiej w czerwcu wybrało 27 projektów, którym przyznało łączne wsparcie w 

wysokości 3 649 885,81 EUR.  

 

3.2 Pomoc przedakcesyjna po 2000 roku. 

 

3.2.1 Phare 2000 – Program PL0002 Access 2000

26

 

 

Program Access 2000 w swych założeniach stanowił kontynuację programu Access 1999. W 

ramach środków alokowanych w programie PL0002 ACCESS 2000 zrealizowano trzy otwarte 

konkursy grantowe na tzw. Duże dotacje, Małe dotacje i dofinansowywanie kosztów 

uczestnictwa przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych w spotkaniach o tematyce 

europejskiej.  

Budżet programu ACCESS 2000 dostępny dla polskich organizacji pozarządowych wynosił  

5 850 000 EUR. Złożonych zostało łącznie 1187 wniosków o dotacje. Przyznano 181 dotacji w 

ramach wszystkich ww. konkursów podpisując 20 umów dla Dużych dotacji, 76 umów dla 

Średnich dotacji oraz 85 na finansowanie uczestnictwa przedstawicieli polskich organizacji 

pozarządowych w spotkaniach o tematyce europejskiej. 179 projektów zostało zrealizowanych w 

stopniu satysfakcjonującym. Łącznie zakontraktowano i wydatkowano  

5 372 443,07 EUR (91.84%). 

 

3.2.2 Phare 2001 – Programy PL0101.10 i PL0101.11 oraz PL0102.05

27

 

 

W ramach alokacji programu Phare 2001 zrealizowane zostały dwa projekty ukierunkowane na 

wzmocnienie działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe tj.: PL0101.10 i 

PL0101.11.  

 

Celem pierwszego projektu PL0101.10 Promowanie integracji europejskiej (o roboczej nazwie 

„Teraz Integracja”) było zwiększenie zaangażowania różnych grup społecznych, grup interesów 

oraz społeczności lokalnych w procesie przygotowania Polski do integracji europejskiej, 

propagowanie informacji, materiałów edukacyjnych i publikacji na temat integracji europejskiej 

oraz organizowanie wizyt między regionami, szkoleń i warsztatów dla organizacji lokalnych. 

Beneficjentami przedmiotowego projektu były organizacje pozarządowe i jednostki samorządu 

terytorialnego oraz instytucje/organizacje zależne finansowo od tych jednostek. Całkowity budżet 

konkursu na Małe Dotacje z uwzględnieniem dodatkowo przyznanych w wyniku realokacji 

środków wyniósł 2 750 000 EUR. W wyniku ogłoszenia konkursu beneficjenci złożyli 1818 

wniosków o dotacje. W efekcie zatwierdzenia decyzji Komisji Ewaluacyjnej przez 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce podpisano 306 umów na finansowanie 

projektów zgłoszonych przez polskie organizacje pozarządowe oraz instytucje samorządu 

terytorialnego. Projekt został rozliczony pod względem finansowym pod koniec 2004 roku. 

Poziom wydatkowania środków jaki został osiągnięty w wyniku wdrożenia przedmiotowego 

projektu kształtuje się na poziomie 93,6% wykorzystania środków Phare (łącznie wydatkowano 2 

573 903.62 EUR).  
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Kolejny zakończony projekt PL0101.11 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego stanowił 

kontynuację programu ACCESS 2000 i obejmował wsparcie dla organizacji pozarządowych z 

zakresu harmonizacji i wdrażania prawa w następujących dziedzinach: ochrona środowiska, 

ochrona zdrowia i rozwój społeczno-gospodarczy, a także wsparcie dla działalności w sektorze 

społecznym w postaci reintegracji społecznej oraz trwałej pomocy dla grup marginalizowanych. 

Budżet projektu został ostatecznie ustalony na poziomie 4 364 000 EUR (w tym środki Phare w 

wysokości 3 650 000 EUR). Projekt zrealizowany został w formie dwóch konkursów otwartych 

na tzw. Małe i Średnie dotacje. W wyniku ogłoszonych konkursów złożonych zostało blisko 830 

wniosków od beneficjentów projektu (ok. 690 wniosków na konkurs Małe Dotacje i ok. 140 

wniosków na konkurs Średnie Dotacje). Po zatwierdzeniu rekomendacji Komisji Ewaluacyjnej 

przez Przedstawicielstwo KE w Polsce przyznanych zostało 132 dotacji dla wybranych przez 

Komisję najlepszych projektów złożonych przez zainteresowane instytucje. Na dzień 31 stycznia 

2005 r. – w wyniku wykonania inicjatyw zarekomendowanych przez Komisję Ewaluacyjną – 

wydatkowano łącznie 3 322 331.01 Euro, co stanowi 91,02% środków Phare alokowanych w 

fiszce projektu na oba konkursy grantowe. Wykonanie projektu jest oceniane pozytywnie 

zarówno przez służby PAO, jak również przez Reprezentację Komisji Europejskiej. 

 

W tej samej alokacji Phare zrealizowany został również projekt PL0102.05 Polityka 

konkurencji i ochrona konsumentów, w ramach którego przewidziano realizację konkursu 

grantowego mającego na celu popularyzację wiedzy o prawach konsumenta. Termin składania 

wniosków upłynął w dniu 24 października 2003 r. Wpłynęło 17 wniosków, a po zatwierdzeniu 

wyników ewaluacji przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej podpisano umowy z trzema 

organizacjami na łączną kwotę ponad 115 000 EUR (w tym środki Phare w wysokości 96 000 

EUR). Umowy zawarto z Federacją Konsumentów, Polskim Towarzystwem Ekonomiki 

Gospodarstwa Domowego oraz Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich. Po przeprowadzeniu 

rozliczenia z realizacji działań ww. umów grantowych procent wydatkowanych środków Phare 

osiągnął poziom 92,6% funduszy przeznaczonych na realizację ww. typu wsparcia dla sektora 

organizacji pozarządowych. 

 

3.2.3 Phare 2002 – Program PL605.01.02

28

 

 

W ramach alokacji Phare 2002 realizowany jest projekt PL2002/000-605.01.02 Wzmocnienie 

polityki antydyskryminacyjnej.  

Zgłaszane projekty obejmowały swym zakresem jedno lub więcej z poniższych działań:  

- promowanie inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu świadomości społecznej w 

zwalczaniu wszelkich przejawów dyskryminacji, stereotypów i uprzedzeń z powodu rasy, 

pochodzenia etnicznego oraz innych przesłanek, w tym wieku, orientacji seksualnej, religii 

lub wyznania;  

- wspieranie działań edukacyjno-promocyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe 

lub instytucje badawcze mających na celu rozpowszechnienie działań pozytywnych służącyc h 

zwalczaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji z wyżej wymienionych przesłanek;  

- wspieranie inicjatyw badawczych mających na celu wzmocnienie zdolności organizacji 

pozarządowych do realizowania kampanii informacyjnych dotyczących zwalczania i 

przeciwdziałania dyskryminacji, stereotypów i uprzedzeń z powodu rasy i pochodzenia 
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etnicznego oraz innych mogących współwystępować przesłanek, w tym wieku, orientacji 

seksualnej, religii lub wyznania, a także umożliwienie krajowej instytucji monitorującej 

uczestnictwo w działaniach monitorujących na poziomie europejskim

29

.  

 

Instytucją koordynującą realizację projektu jest Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego 

Statusu Kobiet i Mężczyzn. W ramach projektu przewidziano komponent współpracy bliźniaczej 

oraz komponent grantowy. Na granty dla organizacji pozarządowych działających na rzecz praw 

człowieka i tolerancji oraz instytucji badawczych przeznaczono kwotę 550 000 EUR. W dniu 15 

października 2004 r. upłynął termin składania wniosków przez zainteresowane organizacje.  

Przyznano w sumie 24 dotacje na kwotę 506 947,30 EUR, co stanowi 92,1% alokowanych 

środków Phare. Zgodnie z założeniami przedstawionymi w „Wytycznych dla Wnioskodawców” 

projekty muszą zakończyć się do dnia 31 sierpnia 2005 r. Dotacje dla instytucji działających na 

rzecz ochrony praw człowieka pozwolą tym instytucjom na szeroką promocję zasad tolerancji 

oraz reguł równego traktowania wśród różnych kręgów społecznych. 

 

3.2.4 Phare 2003 – Program PL379.01.01

30

 

 

Projektem przewidzianym do realizacji w ramach kolejnej edycji Phare jest projekt 

PL2003/0004-379.01.01 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jego 

główny cel to wzmocnienie trzeciego sektora w jego działalności na rzecz integracji Polski z 

Unią Europejską. Program zakłada współfinansowanie takich działań organizacji 

pozarządowych, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie przez Polskę lepszych wskaźników 

spójności społeczno-gospodarczej. Dotyczy to w szczególności zwiększenia zdolności 

organizacji pozarządowych do wdrażania zainicjowanych przez państwo działań w obszarze 

polityki społecznej, polepszenia jakości i zwiększenia inicjatyw społeczności lokalnych mających 

na celu rozwój regionów oraz wzrostu znaczenia organizacji pozarządowych w kwestiach 

monitoringu i inicjowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. 

Na realizację trzech komponentów przewidzianych do wdrożenia w ramach przedmiotowego 

projektu (sub-projektów) alokowano środki w łącznej kwocie 5 910 000 EUR, w tym  

3 000 000 EUR środków Phare. 

 

 

3.3 Fundusze strukturalne

31

 

 

Organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać środki z funduszy strukturalnych w ramach 

następujących programów: 

- Edukacja – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)  

- działanie 1.3.1 

- Obszary podlegające restrukturyzacji – ZPORR - działanie 1.3.2 

- Kultura i Turystyka – ZPORR - działanie 1.4 

- Społeczeństwo informacyjne – ZPORR - działanie 1.5 

- Kształcenie zawodowe – ZPORR - działanie 2.1 
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- Przekwalifikowanie osób związanych z rolnictwem – ZPORR - działanie 2.3 

- Przekwalifikowanie osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – ZPORR - działanie 

2.4 

- Promocja przedsiębiorczości – ZPORR - działanie 2.5 

- Regionalne Strategie Innowacyjne – ZPORR - działanie 2.6 

- Rozwój obszarów wiejskich – ZPORR - działanie 3.1 

- Obszary podlegające restrukturyzacji – ZPORR - działanie 3.2 

- Obszary miejskie – ZPORR - działanie 3.3.1 

- Obszary poprzemysłowe i powojskowe – ZPORR - działanie 3.3.2 

- Edukacja i sport – ZPORR - działanie 3.5.1 

- Ochrona zdrowia – ZPORR - działanie 3.5.2 

- Szkolenia zawodowe dla rolników – Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo  

- działanie 1.3 

- Instytucje rynku pracy – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO 

RZL) - działanie 1.1 schemat b 

- Przygotowanie młodzieży do podjęcia pracy – SPO RZL - działanie 1.2 schemat b 

- Przygotowanie bezrobotnych do podjęcia pracy – SPO RZL - działanie 1.3 schemat b 

- Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy – SPO RZL - działanie 1.4  

schemat a 

- Przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem do podjęcia pracy – SPO RZL - działanie 

1.5 schemat a 

- Przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem do podjęcia pracy – SPO RZL - 

działanie 1.5 schemat b 

- Przygotowanie kobiet do podjęcia pracy – SPO RZL - działanie 1.6 schemat a 

- Edukacja przez całe życie – SPO RZL - działanie 2.1 schemat a 

- Edukacja przez całe życie – SPO RZL - działanie 2.1 schemat c 

- Edukacja szkolna – SPO RZL - działanie 2.2 schemat d 

- Szkolenia dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców – SPO RZL - działanie 2.3 schemat a 

- Instytucje okołobiznesowe – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności 

Przedsiębiorstw (SPO WKP) - 1.1 

- Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe – SPO WKP - 1.2 

- Parki przemysłowe i technologiczne – SPO WKP - 1.3 

- Badania i rozwój technologiczny – SPO WKP - 1.4 

- Współpraca przygraniczna – INTERREG IIIA 

- Współpraca transnarodowa – INTERREG IIIB 

- Współpraca ponadregionalna – INTERREG IIIC. 

 

 

3.4 Ocena 

 

Poziom wykorzystania dotychczasowej pomocy ze środków Phare przez organizacje 

pozarządowe można uznać za satysfakcjonujący. Dobre wyniki finansowe (poziom 

wydatkowania środków jaki został osiągnięty w wyniku wdrożenia przedmiotowego projektu 

kształtujący się na poziomie ponad 90% wykorzystania środków Phare) świadczą między innymi 

o prawidłowym i pełnym wykonaniu przez organizacje pozarządowe inicjatyw, które zwyciężyły 

podczas procedury konkursowej. Jako przykład, a jednocześnie wskaźnik pokazujący wysoką 
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jakość wykonanych przez organizacje pozarządowe działań (zrealizowanych w dużej mierze 

dzięki pomocy uzyskanej w ramach projektu PL0101.10 Promowanie integracji europejskiej) 

służyć może wynik referendum akcesyjnego, który wskazuje na bardzo pozytywny odbiór 

inicjatyw przeprowadzonych przez ww. instytucje

32

. 

 

W Raporcie z realizacji Programu Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem 

organizacji pozarządowych Teraz Integracja – Małe Dotacje podkreślono, iż dzięki projektom 

zrealizowanym przez jednostki samorządowe i organizacje społeczne możliwe było objęcie 

działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi tych grup, do których, z różnych powodów, 

kampania promocyjna prowadzona przez agendy rządowe i media dotrzeć nie mogła lub na które 

oddziaływała w ograniczonym stopniu

33

. Wskazywano również na fakt, że dzięki zaufaniu 

społecznemu, jakie nierzadko wypracowały sobie te organizacje i instytucje, kampania 

promocyjna mogła zyskać zainteresowanie nawet w środowiskach, gdzie idea integracji 

europejskiej budziła sprzeciw, czy liczne kontrowersje. Raport stwierdzał również, iż na 

poziomie poszczególnych społeczności lokalnych oraz wewnątrz określonych grup społecznych 

można zaobserwować wpływ projektów zrealizowanych w ramach Programu na zwiększenie 

aktywności obywatelskiej czy na jej pobudzenie, wyrażone poprzez uczestnictwo w referendum, 

czyli wykorzystanie przez obywateli prawa do decydowania o ważnej kwestii dla przyszłości 

kraju i jego mieszkańców.  

 

Dokonana przez Komisję Europejską ewaluacja programów Phare z lat 1999-2002 wskazywała, 

iż pomoc przyznana na rozwój sektora administracji publicznej oraz na rozwój organizacji 

pozarządowych była wysoce zbieżna z potrzebami sektora i trafiała bezpośrednio w obszary 

wymagające bezwzględnej pomocy. Wskazywano na potrzebę dopracowania planów i 

dokumentów programowych. Skuteczność pomocy była różna w zależności od programu, jednak 

ogólnie oceniono ją jako wystarczającą. Podkreślono, iż w kolejnych edycjach programów 

pomocowych zrealizowano te cele, które miały służyć wsparciu organizacji pozarządowych

34

.  

 

Eksperci ze strony organizacji pozarządowych wskazują jednak na problemy w dostępie do 

środków przedakcesyjnych i środków strukturalnych ze strony podmiotów nie nastawionych na 

zysk

35

. Dotyczą one głównie prawno-finansowych aspektów korzystania z tych środków, co 

wiąże się przede wszystkim ze specyfiką działań non -profit, a także ze słabością potencjału 

finansowego organizacji. Wśród problemów tych wymienić można: 

- nieadekwatne do możliwości organizacji pozarządowych wymogi dotyczące zabezpieczeń 

finansowych (gwarancje itp.); 

- zbyt wysokie w stosunku do możliwości finansowych organizacji pułapy wymaganego z ich 

strony wkładu własnego; 

- nieadekwatne do możliwości organizacji pozarządowych systemy płatności środków w 

trakcie realizacji projektów, które powodują utratę płynności finansowej realizowanych 

przedsięwzięć; 

                                                 

32

 Na podstawie informacji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.   

33

 Raport z realizacji Programu PHARE 2001 Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych Teraz Integracja 

– Małe Dotacje, Fundusz Współpracy, Warszawa 2004. 

34

 The Country PHARE Evaluation Review: POLAND, EMS Poland, luty 2004, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl 

35

 T. Schimanek, Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju 

Polski na lata 2007-2013, Warszawa, lipiec 2005, str. 33-34. 
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- stosowanie do wyłaniania projektodawców procedury przetargowej w ramach Ustawy o 

zamówieniach publicznych, która w praktyce eliminuje organizacje pozarządowe nie 

prowadzące działalności gospodarczej, a takich jest większość, 

- nieadekwatne do statusu organizacji pozarządowych, niejasne i niespójne regulacje 

podatkowe, w szczególności w zakresie podatku VAT. 

Jednocześnie wskazuje się, iż użytecznym i skutecznym rozwiązaniem jest wydzielenie dwóch 

ścieżek dla projektodawców: jednej na duże projekty, z wyższą kwotą dotacji, dla bardziej 

doświadczonych projektodawców i drugiej na małe projekty, z mniejszą kwotą dotacji, dla mniej 

doświadczonych organizacji. 
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Rozdział IV: STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU 

SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

 

4.1 Zgodność PO SO z dokumentami i regulacjami UE  

PO SO jest zgodny z następującymi dokumentami i regulacjami UE: 

- Strategia Lizbońska; 

- Strategiczne Wytyczne Wspólnoty

36

; 

- Rozporządzenie Rady ustanawiające ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności

37

;  

- projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego

38

; 

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca na lata 2007-2013 Program 

„Obywatele dla Europy”

39

; 

- Komunikat Komisji dotyczący budowy obywatelstwa europejskiego – Rozwijanie idei 

obywatelstwa: rozwój europejskiej kultury i różnorodności poprzez programy dotyczące 

młodzieży, kultury, mediów i aktywizacji obywateli

40

. 

 

1. Strategia Lizbońska jest dokumentem określającym kierunki reform gospodarczych 

Wspólnoty Europejskiej. Stała się ona najważniejszym programem gospodarczo-społecznym 

UE

41

. Zdecydowana większość działań podejmowanych w zakresie Strategii Lizbońskiej 

związana jest z modernizacją polityki zatrudnienia oraz kreowaniem pozytywnych zmian na 

rynku pracy. Jej cel, jakim jest wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej, uelastycznienie 

rynku pracy, poprawa edukacji, ograniczenie biedy i wykluczenia społecznego, jest i będzie 

realizowany przez podmioty społeczeństwa obywatelskiego. 

PO SO realizuje założenia Strategii Lizbońskiej, w ramach wszystkich Priorytetów. W 

szczególności PO SO uwzględnia następujące cele określone w ww. dokumencie:  

- inwestowanie w zasoby ludzkie,  

- zabezpieczenie społeczne i promowanie integracji społecznej. 

 

2. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (COM(2005) 0299) to dokument wspólnotowy 

wyznaczający ogólne priorytety polityki spójności. Po przyjęciu przez Radę, wytyczne 

stanowią podstawę przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i 

wynikających z nich programów operacyjnych. 

Obecne wytyczne dotyczące polityki spójności na lata 2007-2013 mają na celu 

zidentyfikowanie wspólnotowych priorytetów dla wsparcia podejmowanego w ramach 

polityki spójności mając na względzie wzmocnienie synergii ze Strategią Lizbońską oraz 

                                                 

36

 KOM(2005) 0299, 5 lipca 2005. Komunikat Komisji Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne 

wspólnotowe, 2007-2013.  

37

 COM(2004)492 ost., 14 lipca 2004. Rozporządzenie Rady ustanawiające ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. 

38

 COM(2004)493 ost., projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

39

 COM(2005) 116 final, 6 kwietnia 2005. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-

2013 the programme “Citizens for Europe” to promote active European citizenship oraz na podstawie http://www.wrotapodlasia.pl. 

40

 COM(2004) 154 final, 9 marca 2004. Communication from the Comission: Making citizenship Work: fostering European culture and diversity 

through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation.  

41

 Na podstawie: Strategia lizbońska – droga do sukcesu Europy. UKIE, Warszawa, maj 2002. 
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wspomożenie jej realizacji, w sposób zdefiniowany przez zintegrowane wytyczne w sprawie 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Wytyczne w swoim zakresie obejmują: 

- uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej atrakcyjnego dla inwestowania i 

pracy, 

- rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego (w tym wspiera nie 

innowacji i promocja przedsiębiorczości), 

- tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy (w tym zwiększenie inwestycji w kapitał 

ludzki poprzez lepszą edukację i zdobywanie kwalifikacji oraz poprawa zdolności 

administracyjnych). 

PO SO realizuje cele wyznaczone przez Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, w szczególności 

w ramach Priorytetu 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne, Priorytetu 

2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie oraz Priorytetu 4: Ekonomia społeczna. 

 

3. 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

 jest jednym z funduszy strukturalnych, powołanym 

na podstawie Rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 

Spójności oraz projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem EFS jest m.in. wzmocnienie spójności 

społecznej poprzez działania zmierzające do wsparcia integracji społecznej, edukacji, 

kształcenia, czyli obszarów w których znaczną aktywnością wykazują się podmioty 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Zakres pomocy w ramach EFS koncentruje się na: 

- zwiększaniu zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw,  

- zwiększaniu dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i zawodowo 

nieaktywnych, zapobieganiu bezrobociu, przedłużaniu wieku produkcyjnego i 

zwiększaniu udziału kobiet i migrantów w rynku pracy,  

- wzmacnianiu integracji społecznej osób najmniej uprzywilejowanych oraz zwalczaniu 

dyskryminacji.  

Cele PO SO są zgodne z powyższymi zapisami. PO SO będzie realizowany przy 

współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

W ramach PO SO ww. cele EFS będą realizowane poprzez działania wymienione w 

Priorytecie 3: Trzeci sektor w usługach społecznych oraz Priorytecie 4: Ekonomia społeczna.  

Ponadto, w ramach celu konwergencji, EFS będzie również wspierać działania mające na 

celu rozszerzenie i udoskonalenie inwestycji w kapitał ludzki oraz wzmacnianie zdolności 

instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb użyteczności publicznej na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu zapewnienia reform i dobrego 

zarządzania, szczególnie w dziedzinie gospodarki, zatrudnienia, spraw społecznych, ochrony 

środowiska i wymiaru sprawiedliwości. Cele te w P O SO realizowane będą w ramach 

Priorytetu 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne, którego celem jest 

m. in. wspieranie edukacji obywatelskiej oraz w ramach Priorytetu 2: Silne organizacje 

pozarządowe w dobrym państwie. 

 

4. Program „Obywatele dla Europy” został ustanowiony Decyzją Parlamentu Europejskiego i 

Rady na lata 2007-2013. Wyróżniono trzy obszary działań programu:  
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- Działanie pierwsze: „Aktywni obywatele dla Europy” „Active citizens for Europe” będzie 

wspierało uczestnictwo bezpośrednie mieszkańców za pośrednictwem partnerstwa miast i 

innych projektów obywatelskich.  

- Działanie drugie: „Aktywne społeczeństwo obywatelskie dla Europy” „Active civil 

society for Europe” jest skierowane dla organizacji i stowarzyszeń o wymiarze 

europejskim, którym będzie udzielać pomocy strukturalnej w ramach ich programu pracy. 

Działanie będzie również wspierać projekty ponadnarodowe.  

- Działanie trzecie: „Razem dla Europy” „Together for Europe” będzie wspierało 

wydarzenia zakrojone na szeroką europejską skalę, badania i działania informacyjne 

adresowane do jak największej grupy Europejczyków i przybliżające Europę jej 

obywatelom.  

PO SO uwzględnia założenia programu „Obywatele dla Europy”. W ramach swych 

priorytetów PO SO będzie promował działania odnoszące się do następujących celów ww. 

programu: 

- stworzenia Europejczykom możliwości wspólnego działania i uczestniczenia w 

budowaniu Europy coraz bliższej obywatelowi, zjednoczonej w swojej różnorodności 

kulturowej i wzbogacającej się tą różnorodnością;  

- kształtowania tożsamości europejskiej bazującej na wspólnych wartościach, kulturze i 

historii;  

- przyczyniania się do dialogu międzykulturowego poprzez lepsze wzajemne zrozumienie i 

poznanie się mieszkańców Europy w poszanowaniu ich różnorodności kulturowej;  

- wspierania aktywnego działania, debaty i refleksji w zakresie obywatelstwa europejskiego 

dzięki współpracy organizacji i stowarzyszeń społeczeństwa obywatelskiego na skalę 

europejską;  

- uczynienie Europy bardziej bliskiej dla obywateli poprzez promowanie jej osiągnięć i 

wartości

42

. 

 

5. 

Komunikat Komisji dotyczący budowy obywatelstwa europejskiego – Rozwijanie idei 

obywatelstwa: rozwój europejskiej kultury i różnorodności poprzez programy 

dotyczące młodzieży, kultury, mediów i aktywizacji obywateli. Inicjatywa ta przewiduje 

realizację czterech programów: Młodzież, Kultura, Media oraz Aktywizacja obywateli.  

PO SO wspierać będzie inicjatywy realizujące cele zawarte w Komunikacie Komisji. PO SO 

– w ramach Priorytetu 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne oraz 

Priorytetu 2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie – realizować będzie w 

szczególności następujące cele:   

- promowanie idei obywatelstwa europejskiego wśród młodych ludzi i związanych z tym 

działań na rzecz jedności europejskiej, 

- rozwijanie dialogu międzykulturowego, 

- wzmacnianie świadomości obywatelskiej mającej na celu zbliżenie obywatela do Unii 

Europejskiej i instytucji wspólnotowych,  

- aktywizację obywateli w sprawach publicznych, w szczególności dotyczących spraw 

integracji, przyszłości Wspólnoty, 

- rozwój i wzmacnianie organizacji pozarządowych. 

                                                 

42

 Na podstawie: COM(2005) 116 final, 6 kwietnia 2005 oraz http://www.wrotapodlasia.pl 
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4.2 Cel główny 

Podjęcie działań służących wzmocnieniu podmiotowości obywateli i ich wspólnot oraz 

stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego . 

Cel główny wynika ze Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz ze 

Wstępnego projektu NPR na lata 2007-2013. Podmiotowość obywatelska i wspólnotowa, 

rozumiana jako względnie trwała zdolność do suwerennych działań, stanowi, w poszanowaniu  

praw i wolności, fundamen t demokracji. Natomiast, instytucje społeczeństwa obywatelskiego 

tworzą odpowiednią infrastrukturę służącą wzmocnieniu podmiotowości społecznej, 

ekonomicznej i politycznej obywateli. 

4.3 Cele szczegółowe 



 Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywate li w życiu publicznym – jako 

warunek konieczny stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej aktywności  obywateli i 

ich wspólnot  w kształtowaniu rozwoju społecznego, wzrostu gospodarczego i kultury 

politycznej; 



 Ilościowy i jakościowy rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego – jako wyraz 

obiektywnej konieczności wzmocnienia organizacji pozarządowych, integracji społecznej i 

podmiotów ekonomii społecznej oraz form i sposobów ich funkcjonowania;  



 Stworzenie podstaw funkcjonowania dobrego państwa – jako zwieńczający konstrukcję 

społeczeństwa obywatelskiego rezultat działania zasad pomocniczości, partycypacji, 

partnerstwa oraz dialogu obywatelskiego w relacji - sprawna administracja publiczna – 

obywatele. 

4.4 Strategia realizacji celów 

 

Powyższe cele będą realizowane w ramach czterech obszarów, obejmujących zwiększanie 

aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych, rozwój i umacnianie sektora 

pozarządowego, wzrost zaangażowania III sektora na rzecz usług społecznych oraz rozwój 

ekonomii społecznej.  

 

Zwiększanie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych będzie realizowane 

poprzez: 

- wspieranie i pogłębianie edukacji obywatelskiej polegające na zwiększaniu potencjału kadr 

oraz instytucji zajmujących się działalnością wychowawczą i realizacją programów 

edukacyjnych związanych ze wzmacnianiem świadomości obywatelskiej, programów 

kształcenia ustawicznego, a także wspieraniu działań na rzecz dostarczania bezpłatnej i 

rzetelnej informacji prawnej oraz porad obywatelskich i wspieraniu inicjatyw n a rzecz 

kształtowania odpowiedzialności obywatelskiej i postaw humanitarnych;  

- zwiększanie aktywności obywateli w sprawach publicznych, które koncentrować będzie się 

przede wszystkim na wzmocnieniu instytucji i form demokracji na poziomie lokalnym, 

wspieraniu inicjatyw lokalnych jako formy skutecznego rozwiązywania problemów 

lokalnych, aktywizacji wspólnot na rzecz uczestnictwa w życiu publicznym, tworzeniu 
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warunków dla prowadzenia akcji promocyjnych i kampanii informacyjnych oraz wspieraniu 

samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych;  

- zwiększenie aktywności społeczności lokalnych w partnerstwach lokalnych, czyli 

zaangażowanie mieszkańców i ich organizacji w podejmowanie decyzji dotyczących 

wspólnoty  poprzez wspieranie partnerstwa publiczno-społecznego, wzmacnianie lokalnego 

kapitału społecznego, wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego, podtrzymanie tradycji narodowej oraz rozwój inicjatyw 

kulturalnych 

- wzmocnienie podstaw funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym, co oznaczać będzie m. in. ułatwianie dostępu do niewielkich środków, które mogą 

wspierać prowadzone wspólnie działania, a także powszechnego dostępu do technicznej i 

społecznej infrastruktury poprzez wspieranie rozwoju lokalnych inicjatyw w zakresie 

tworzenia ośrodków aktywizacji społeczno-kulturalnej; 

 

Działania mające na celu rozwój i umacnianie sektora pozarządowego będą realizowane 

poprzez: 

- wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego, co oznaczać będzie wspieranie budowy 

zaplecza społecznego organizacji pozarządowych, zarówno rozwoju profesjonalnego 

personelu, jak i bazy członkowskiej oraz wolontariuszy, wspieranie inicjatyw 

samoregulacyjnych trzeciego sektora, w kierunku przejrzystości ich działania, wzmocnienie 

stabilności finansowej i organizacyjnej organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie 

finansowania i samofinansowania inicjatyw obywatelskich oraz wspieranie rozwoju zaplecza 

metodycznego, badawczego i eksperckiego organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 

- wyrównywanie szans organizacji poprzez wypracowanie krajowych systemów wsparcia dla 

trzeciego sektora w obszarze poradnictwa, konsultacji, usług (w tym finansowych), szkoleń 

oraz pomocy technicznej, wzmocnienie systemu wsparcia dla organizacji w regiona ch o 

słabszym dostępie do usług infrastrukturalnych, wyrównujących szanse w dostępie do usług 

na poziomie regionalnym, wzmocnienie procesów integracji sektora, w tym federalizacji 

organizacji pozarządowych; 

- poprawę jakości zarządzania w nowoczesnej administracji publicznej w kontekście 

wzajemnych relacji pomiędzy różnymi podmiotami życia publicznego (w tym wzmocnienie 

zdolności instytucjonalnej oraz efektywności funkcjonalnej administracji publicznej oraz 

służb publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym a także wsparcie 

organizacji pozarządowych i administracji publicznej w wykorzystywaniu  nowoczesnych 

metod e-government); 

- wzmacnianie dialogu obywatelskiego i partycypacji polegające na wspieraniu procesów 

instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego i partycypacji w aspekcie lokalnym, regionalnym 

i ogólnokrajowym oraz wspieraniu ogólnokrajowych i regionalnych instytucji eksperckich. 

 

Wzrost zaangażowania III sektora na rzecz usług społecznych będzie osiągany poprzez 

realizację działań mających na celu: 

- zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie roli i 

funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej, co osiągnięte zostanie między innymi poprzez 

wspieranie inicjatyw zapobiegających powstawaniu kryzysów życiowych i likwidację ba rier, 

które mogą doprowadzić do sytuacji sprzyjających wykluczaniu społecznemu, wspieranie 

inicjatyw sprzyjających wzmacnianiu więzi społecznych i lokalnej solidarności społecznej, 
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wspieranie inicjatyw tworzących warunki rozwoju jednostek i grup społecznyc h opartych na 

zasadach równości szans, równego startu społeczno-zawodowego i równego traktowania we 

wszystkich sferach życia publicznego; 

- zapewnienie dostępu do usług i dostarczanie pomocy grupom najbardziej narażonym na 

ryzyko wykluczenia społecznego, co osiągnięte zostanie poprzez wspieranie systemu 

edukacji (w tym edukacji ustawicznej), ochrony zdrowia, usług na rzecz zabezpieczenia 

godziwych warunków mieszkaniowych, wymiaru sprawiedliwości, kultury i sportu i innych;  

- zapewnienie tworzenia i funkcjonowania mechanizmów kompleksowego wsparcia integracji 

społecznej, co polegać będzie na wspieraniu inicjatyw, których celem jest kształcenie, 

szkolenie osób, organizacji i instytucji realizujących zadania na rzecz osób wykluczonych 

społecznie, a także na wspieraniu i tworzeniu warunków dla podejmowania współpracy, 

tworzenia partnerstw oraz możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy rozmaitymi 

osobami, organizacjami i  instytucjami działającymi na rzecz integracji społecznej. 

 

Rozwojowi ekonomii społecznej służyć będą działania polegające na: 

- zwiększaniu jakości zasobów ludzkich i rozwoju zatrudnienia w trzecim sektorze poprzez 

wsparcie edukacji liderów społecznych, będących aktualnymi lub potencjalnymi 

pracodawcami, tworzenie warunków dla realizacji programów wspierania zatrudnienia osób 

w organizacjach pozarządowych, rozwój programów zatrudnienia socjalnego w ramach 

aktywności sektora pozarządowego; 

- promowaniu funkcjonowania działalność gospodarczej opartej nie tylko o mechanizmy 

rynkowe, ale również o zasady samopomocowe, wzajemnościowe, współwłasność, 

partycypację pracowniczą poprzez wspieranie ekonomii społecznej wśród młodzieży 

szkolnej oraz akademickiej, tworzenie partnerstw na rzecz wspólnych przedsięwzięć w 

gospodarce społecznej, w tym tworzenie platform wymiany doświadczeń, wsparcie 

zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych oraz w Centrach Integracji Społecznej (CIS), 

wspieranie spółdzielczości mieszkaniowej, jako istotnego składnika sektora ekonomii 

społecznej, w tym jej wspólnotowych aspektów w zakresie integracji społecznej i realizacji 

zadań  dla dobra wspólnego; 

- zwiększeniu zaangażowania sektora biznesu w działania podejmowane przez organizacje 

pozarządowe, rozwój współpracy tych sektorów na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych. jak również przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji w środowisku 

pracy; 

- wspieraniu takich inicjatyw, które ze względu na swoją nowatorską formułę nie tylko będą 

skutecznie wpływać na rozwiązywanie społecznych i ekonomicznych problemów wspólnot, 

lecz także pozwolą się powszechnie replikować. 

 

Zadania te będą realizowane w ramach czterech priorytetów: 

1. Priorytet I „Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne”  

2. Priorytet II „Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie” 

3. Priorytet III „Trzeci sektor w usług społecznych” 

4. Priorytet IV „Ekonomia społeczna” 
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Rozdział V: PRIORYTETY I DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PO SO 
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5.1 Priorytety realizowane w ramach PO SO 

Tak zarysowane cele implikują konieczność przyjęcia priorytetów i działań, które na pewnym 

poziomie ogólności pozwolą odpowiedzieć na pytanie, jakie obszary działań są niezbędne dla 

osiągnięcia zamierzonych celów. 

Priorytet 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne 

Priorytet 2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie 

Priorytet 3: Trzeci sektor w usługach społecznych 

Priorytet 4

: 

Ekonomia społeczna 

Priorytet 5: Pomoc techniczna 

5.1.1 Priorytet 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne 

5.1.1.1 Główny cel priorytetu: 

Celem priorytetu jest wspieranie edukacji obywatelskiej, zwiększenie aktywności obywateli w 

sprawach publicznych, zwiększenie aktywności społeczności lokalnych w partnerstwach 

lokalnych oraz tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich.  

5.1.1.2 Opis i uzasadnienie wyboru celu i priorytetu, na który ma być udzielone wsparcie  

Priorytet 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne wynika bezpośrednio z 

zapisów Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a działania realizowane w 

ramach tego Priorytetu są komplementarne z NPR na lata 2007-2013 w odniesieniu do celów 

strategicznych (Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej ), 

priorytetów strategicznych (Dobre rządzenie) oraz kierunków działań (Wzmacnianie kapitału 

społecznego, rozwój ekonomii społecz nej). 

Priorytet jest komplementarny z innymi programami operacyjnymi zaplanowanymi w NPR na 

lata 2007-2013 w ramach programu horyzontalnego Rozwój zasobów ludzkich i kapitału 

społecznego oraz z innymi programami prowadzonymi na rzecz sektora, takimi jak Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich (FIO) i Program Integracji Społecznej.

43

  

Podstawą społeczeństwa obywatelskiego są jego obywatele, świadomi swych praw i 

obowiązków, zaangażowani w działania na rzecz dobra wspólnego, zdolni do osobistej 

odpowiedzialności za los swój i los wspólnoty na wszystkich poziomach życia społecznego. Bez 

nich nie ma autentycznych organizacji pozarządowych, demokracja zamienia się w czysto 

formalne procedury, a państwo i jego urzędy, choć stają coraz bardziej rozbudowane, są coraz 

bardziej bezsilne i obce obywatelom. 

Przypomnieć należy, iż w Polsce około 20% osób deklaruje przynależność do różnego rodzaju 

organizacji. Z deklaracji organizacji wynika, że 30% wszystkich członków stowarzyszeń w 

Polsce jest całkowicie bierna – nie płaci składek, nie pojawia się na walnych zebraniach i nie 

utrzymuje kontaktu z organizacją, do której formalnie należy. W prace tylko w 45% organizacji 

                                                 

43

 Zob. Rozdział VI. Koordynacja zadań planowanych w PO SO z programami realizowanymi w ramach NPR  na lata 2007-2013 lub innymi 

programami o charakterze rozwojowym. 
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zaangażowani są wolontariusze (nie będący jednocześnie członkami organizacji). W połowie 

tych organizacji liczba wolontariuszy w ostatnim roku nie przekroczyła 10 osób. Niski jest 

poziom udziału Polaków w wyborach - i nie dotyczy to tylko udziału w wyborach i referendach 

ogólnopolskich, ale jeszcze bardziej wyborów lokalnych. Niepokojąco niski jest poziom zaufania 

do instytucji publicznych. Także poziom zaufania do prawa mierzony odsetkiem osób, które w 

wysokim stopniu mają zaufanie do prawa, wynosi ok. 6% i jest obecnie najniższy w Europie.  

Wiele wskazuje na to, że w Polsce mamy do czynienia z obywatelską apatią, a deficyt 

demokratyczny jest naprawdę głęboki. Ludzie często koncentrują się przede wszystkim na 

swoich własnych sprawach, a sprawy publiczne obchodzą ich coraz mniej. Aby umożliwić 

obywatelom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym, trzeba stworzyć im odpowi ednie 

warunki i wyposażyć ich w konkretne zasoby i umiejętności, które takie uczestnictwo 

umożliwiają. 

5.1.1.3 Spodziewane rezultaty realizacji priorytetu 

- zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym,  

- wzmocnienie (ilościowy i jakościowy rozwój) instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 

5.1.1.4 Działania realizowane w ramach priorytetu 

Działanie 1.1 Edukacja obywatelska 

Działanie 1.2 Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych  

Działanie 1.3 Aktywizacja społeczności lokalnych w partnerstwach lokalnych (kapitał społeczny) 

Działanie 1.4 Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich 

Działanie 1.1 Edukacja obywatelska  

Edukacja obywatelska jest szczególną formą kształtowania wiedzy i umiejętności pozwalających  

na aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym. Jej uniwersalny wymiar zawiera się 

powszechnym oraz instytucjonalnie różnorodnym oddziaływaniu na postawy społeczne. 

Adresatem tak rozumianej edukacji obywatelskiej powinny być wszystkie elementy struktury 

społecznej, począwszy od rodziny i społeczności lokalnych aż po społeczeństwo globalne. 

Wystarczy przypomnieć, iż wyborach parlamentarnych w 2001 r. wzięło udział 46% osób 

uprawnionych do głosowania. W wyborach do Parlamentu Europejskiego - niecałe 21%. Średnia 

frekwencja w referendach lokalnych wynosi niecałe 19% (tylko ok. 13% z referendów 

uznawanych jest za ważne).  

Cel:  

Celem działania jest kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne 

uczestnictwo w życiu społeczno – politycznym. 

Opis: 
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Działanie 1.1 Edukacja obywatelska jest komplementarne z Programem Operacyjnym 

Wykształcenie i Kompetencje zaplanowanym w NPR na lata 2007-2013 w ramach programu 

horyzontalnego Rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego.

44

 

Działanie koncentruje się na wspieraniu i pogłębianiu edukacji obywatelskiej poprzez: 

 zwiększanie potencjału kadr oraz instytucji zajmujących się działalnością wychowawczą 

i realizacją programów edukacyjnych związanych ze wzmacnianiem świadomości 

obywatelskiej, programów kształcenia ustawicznego, 



 wspieranie działań na rzecz dostarczania bezpłatnej i rzetelnej informacji prawnej oraz 

porad obywatelskich  



 wspieranie inicjatyw na rzecz kształtowania odpowiedzialności obywatelskiej i postaw 

humanitarnych

 

Sposób wdrażania: 

Projekty będą wdrażane centralnie. 

Typy projektów: 



 szkolenia, warsztaty służące podnoszeniu kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością 

wychowawczą i formacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz liderów aktywności 

lokalnej, 



 tworzenie i wdrażanie programów kształcenia ustawicznego dla k adr zajmujących się 

działalnością wychowawczą i formacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz liderów 

aktywności lokalnej, 

- rozwój systemu wspierania instytucji zajmujących się realizacją programów 

edukacyjnych związanych ze wzmacnianiem świadomości obywate lskiej,  

- tworzenie sieci współpracy podmiotów zajmujących się realizacją programów 

edukacyjnych z zakresu edukacji obywatelskiej, 

- szkolenia, warsztaty, wpieranie tworzenia centrów wolontariatu i punktów 

informacyjnych szerzących idee wolontariatu, akcje promocyjne służące wzmacnianiu 

roli wolontariatu w edukacji szkolnej i pozaszkolnej, 

                                                 

44

 

Zob. Rozdział VI. Koordynacja zadań planowanych w PO SO z programami realizowanymi w ramach NPR  na lata 2007-2013 lub innymi 

programami o charakterze rozwojowym. 
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- budowanie systemów wsparcia dla organizacji świadczących poradnictwo prawne i 

obywatelskie poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, kampanii promocyjnych 

skierowanych do osób, które w zakresie swoich kompetencji mogłyby wykonywać 

świadczenia wolontariackie na rzecz organizacji świadczących poradnictwo prawne i 

obywatelskie,  

- tworzenie punktów informacyjnych, punktów poradnictwa ( w tym rozwój poradnictwa 

mobilnego, a także promowanie aktywnego docierania z informacją), organizowanie 

kampanii informacyjnych i promocyjnych, wydawanie publikacji,    udzielanie pomocy 

techniczno – organizacyjnej mających na celu wspieranie prowadzenia różnorodnych form 

poradnictwa prawnego i informacji obywatelskiej, 

- organizowanie kampanii informacyjnych, promocyjnych, prowadzenie szkoleń i warsztatów 

mających na celu wzmacnianie poczucia obywatelskiej odpowiedzialności, wolontariatu, 

indywidualnej filantropii oraz członkostwa w stowarzyszeniach, a także aktywności 

obywatelskiej rozumianej jako korzystanie z czynnego prawa wyborczego, 

- wspieranie i promocja obywatelskiego zaangażowania w różnorodne formy ratownictwa 

poprzez wsparcie edukacyjnej działalności organizacji świadczących pomoc ratowniczą, 

szkolenia, warsztaty, akcje informacyjno - promocyjne, 

- prowadzenie szkoleń, warsztatów, organizowanie kampanii promocyjnych mających na 

celu wspieranie edukacji do solidarności międzynarodowej – „edukacja rozwojowa i 

humanitarna”. 

 

Beneficjenci końcowi:  

- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

- jednostki naukowe, 

- ośrodki i instytucje badawcze, 

- instytucje szkoleniowe, 

- szkoły wyższe, 

- szkoły, 
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- instytucje kulturalne. 

 

Beneficjenci ostateczni:  

- młodzież, 

- uczniowie wszystkich typów szkół,  

- nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie,  

- liderzy środowisk lokalnych, 

- wolontariusze i osoby pracujące w organizacjach pozarządowych, 

- jst, 

- obywatele. 

Działanie1.2 Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych  

Świadomość społeczna (prawna, ekonomiczna, polityczna, kulturalna) jest funkcją aktywizacji 

obywateli w sprawach publicznych. Zrozumienie procesów społeczn o-ekonomicznych, spraw 

publicznych sytuacji życiowej jest możliwe jedynie poprzez skutecznie działający system 

bezpłatnej informacji, poradnictwa obywatelskiego i pomocy prawnej. Funkcjonowanie tego 

systemu powinno być wspierane przez administrację publicz ną, a realizowane przez różne 

podmioty, w tym niezależne i bezstronne organizacje społeczne, które będą do tego dobrze 

przygotowane. Szczególnie ważne jest zapewnienie powszechnie dostępnej pomocy prawnej dla 

najuboższych, osób i grup społecznie wykluczonych, w tym ich reprezentacji wobec urzędów czy 

kontaktów z sądem. 

Słaba aktywność obywatelska powinna być przedmiotem powszechnej troski, praktycznie 

wyrażonej wsparciem i promocją obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne, na 

przykład poprzez udział w debatach publicznych lub w konsultacjach społecznych w kwestiach 

najważniejszych dla kraju, regionu i społeczności lokalnej. Uruchomienia i wsparcia wymagają 

kampanie na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej oraz bezstronne formy informacji i 

edukacji kierowane do wyborców. Konieczne jest wsparcie dla inicjatyw, których celem jest 

rozwój wolontariatu i filantropii, a także innych form działania na rzecz innych – w 

szczególności zaś „pomoc dla samopomocy”. Działania społeczne to często nie tylko kwestia 

motywacji, ale także umiejętności, zatem konieczne wydaje się wsparcie dla autentycznych 

liderów inicjatyw społecznych. 

W tym obszarze, koncentracja na wspólnotach lokalnych ma swoje uzasadnienie. Wspólnoty 

lokalne są podstawowym środowiskiem budującym tożs amość obywateli i określającym obszar 

ich działalności. W nich tworzy się kapitał społeczny, będący złożonym systemy zależności, 

które mogą wpierać rozwój zarówno osób, jak i instytucji. W Polsce konieczne jest myślenie i 

odpowiednio działania uwzględniające ten oczywisty ale jednak często pomijany wymiar, 

wymiar małej ojczyzny.  
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Wobec zróżnicowań społecznych w wymiarze przestrzennym, konieczne jest stworzenie 

systemowych mechanizmów docierania do społeczności lokalnych ze sprawdzonymi modelami 

działania. Szczególnie w tej chwili wyraźna staje się zarówno konieczność, jak i szansa na 

interwencje zmierzające do poprawy jakości życia w wielu zaniedbanych i pozbawionych 

dotychczas możliwości rozwoju wspólnotach lokalnych.  

Cel:  

Celem działania jest zwiększenie aktywności obywateli w sprawach publicznych.  

Opis: 

Działanie koncentruje się na: 



 wzmocnieniu instytucji i form demokracji na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem 

instrumentów monitoringu działań władz i instytucji publicznych oraz innych 

podmiotów istotnie wpływających na życie społeczności lokalnych, 



 wspieraniu inicjatyw lokalnych jako formy skutecznego rozwiązywania problemów 

lokalnych, aktywizacja wspólnot na rzecz uczestnictwa w życiu publicznym, z 

udziałem niezależnych mediów lokalnych, 

 tworzeniu warunków dla prowadzenia akcji promocyjnych i kampanii 

informacyjnych, 



 wspieraniu samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych.  

 

Sposób wdrażania: 

Projekty będą wdrażane centralnie 

Typy projektów: 

- upowszechnianie różnorodnych formy demokracji pośredniej, bezpośredniej i deliberatywnej 

poprzez organizowanie debat, wieców, referendów, publicznych przesłuchań, akcji 

edukacyjnych i promocyjnych), 

-  wyznaczenie wskaźników monitorowania, wsparcie rozwoju merytorycznego i 

organizacyjnego instytucji społecznej kontroli, stworzenie sieci współpracy i wymiany 

informacji w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu monitorowania działań 

władz i instytucji publicznych oraz innych podmiotów istotnie wpływających na życie 

społeczności lokalnych, 
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- wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania partnerstwa oraz partycypacji 

obywatelskiej poprzez wsparcie techniczne, akcje informacyjne i promocyjne, programy 

specjalne, 

- pobudzanie aktywności i zaangażowania członków różnych typów wspólnot poprzez 

wsparcie merytoryczno-organizacyjne lokalnych inicjatyw obywatelskich, szkolenia, 

warsztaty edukacyjno – wychowawcze, kampanie promocyjne i informacyjne,  

- profesjonalizacja niezależnych lokalnych mediów poprzez udzielania wsparcia technicznego, 

organizacyjnego, inwestowanie w ludzi tworzących lokalne media – szkolenia, warsztaty, 

- zwiększanie partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji poprzez inicjowanie lokalnych 

debat publicznych, wsparcie merytoryczne i organizacyjne lokalnych inicjatyw obywatelskich 

mających na celu zwiększenie partycypacji społecznej, praktykowanie partycypacyjnych 

metod tworzenia lokalnych polityk np. strategii rozwiązywania problemów społecznych czy 

lokalnych programów współpracy z organizacjami, 

- promowanie inicjatyw kulturalnych, jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej 

poprzez organizację koncertów, festynów, występy lokalnych zespołów, promocje książek). 

 

Beneficjenci końcowi: 

- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

- jst, 

- media lokalne, 

- jednostki naukowe, 

- ośrodki i instytucje badawcze, 

- instytucje szkoleniowe, 

- różnego typu wspólnoty, 

- instytucje kulturalne, 

 

Beneficjenci ostateczni:  
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- członkowie różnego typu wspólnot (np. spółdzielni mieszkaniowych, samorządów 

osiedlowych, stowarzyszeń mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej, wspólnot 

mieszkaniowych), 

- liderzy środowisk lokalnych, 

- społeczności lokalne. 

 

Działanie 1.3 Aktywizacja społeczności lokalnych w partnerstwach lokalnych (kapitał 

społeczny) 

Należy raz jeszcze wyraźnie podkreślić, iż aktywność świadomych obywateli i działanie 

niezależnych, lokalnych organizacji pozarządowych jest podstawą sprawnie działającej 

demokracji lokalnej i budowania lokalnej wspólnoty, w oparciu o demokratyczny ład społeczny. 

Konieczne staje się więc inwestowanie nie tylko w infrastrukturę techniczną, ale i w kapitał 

ludzki oraz kapitał społeczny, czyli inwestowanie w ludzi i w budo wanie związków między nimi, 

w ich wzajemne zaufanie i zaangażowanie w sprawy wspólnoty, a więc to, co jest na równi z 

kapitałem finansowym podstawą rozwoju lokalnego. Poczucie tożsamości, przynależności i 

zaangażowania na rzecz małej ojczyzny jest podstawą świadomego obywatelstwa. 

Skuteczne zarządzanie społecznością lokalną opiera się na obywatelskiej partycypacji i 

zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy sektorem publicznym, sektorem organizacji 

pozarządowych i sektorem biznesu. Organizacje pozarządowe w tym partnerstwie spełniają wiele 

ról, są m.in. instytucjami zdolnymi do dostarczania usług ważnych dla wspólnoty – zarówno w 

formie całkowicie autonomicznej, nieformalnej, samopomocowej, sąsiedzkiej, jak i w postaci 

wspieranych przez państwo usług specjalistycznych, wykonywanych przez organizacje 

niekomercyjne. 

Cel:  

Celem działania jest zwiększenie aktywności społeczności lokalnych w partnerstwach lokalnych.  

Opis: 

Działanie koncentruje się na zaangażowaniu mieszkańców i ich organizacji w podejmowanie 

decyzji dotyczących wspólnoty  poprzez: 



 wspieranie partnerstwa publiczno-społecznego jako fundamentalnej formuły 

współpracy w zakresie działalności pożytku publicznego, opartej na zasadzie 

pomocniczości, 



 wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego rozumianego przede wszystkim jako 

poziom zaufania jakim darzą się nawzajem członkowie danej społeczności, zaufania do 

siebie nawzajem, do poszczególnych środowisk i grup funkcjonujących w ramach 

społeczności, wreszcie do władz publicznych jakie odpowiadają za losy danej wspólnoty, 



    Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie                                                                              

 59 



 wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego, podtrzymanie tradycji narodowej oraz rozwój inicjatyw kulturalnych. 

 

Udzielana pomoc będzie mieć na celu zaangażowanie mieszkańców i ich organizacji w 

podejmowanie decyzji dotyczących wspólnoty, co oznacza położenie szczególnego nacisku na 

następujące aspekty: współudział w rządzeniu, partycypację obywatelską, mechanizmy 

umożliwiające reprezentowanie grup mieszkańców oraz kontrolę wykonywania zadań 

powierzonych administracji publicznej, w tym w szczególności działania lokalne zmierzające do 

przeciwdziałania korupcji i jej zwalczania.  

Sposób wdrażania: 

Projekty będą wdrażane centralnie 

Typy projektów: 

- organizowanie kampanii informacyjnych, promocyjnych, opracowywanie i promocja 

„dobrych praktyk”, wypracowanie wskaźników monitoringu aktywności w dialogu 

obywatelskim, działania ewaluacyjne  na rzecz upowszechniania i rozwoju  instytucji dialogu 

obywatelskiego,  

- budowanie polityk i programów na rzecz zaufania do prawa i podstawowych instytucji życia 

społecznego (np. programy dotyczące lepszej komunikacji władz lokalnych z mieszkańcami, 

programy na rzecz przejrzystości działań władzy itp.), 

- organizowanie kampanii informacyjno-promocyjnych, prowadzenie badań, analiz, tworzenie 

punktów poradnictwa, na rzecz stworzenia partnerstw publiczno -społecznych,  

- zwiększanie poczucia bezpieczeństwa i zakorzenienia we wspólnocie lokalnej poprzez 

tworzenie punktów poradnictwa, telefonów zaufania, nawiązanie bezpośrednich kontaktów  z 

przedstawicielami lokalnych służb – osoba dzielnicowego, edukacja, szkolenia, warsztaty 

mające na celu zapobieganie zagrożeniom,  

- rozwój kultury i ochrony zabytków lokalnych, miejsc pamięci narodowej, podtrzymywania 

tradycji narodowych, regionalnych i kulturowych, ochrony miejsc przyrodniczo cennych i 

krajobrazu poprzez działania edukacyjne, promocyjne, 
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- zwiększanie lokalnego zaufania poprzez tworzenie programów współpracy sąsiedzkiej na 

rzecz bezpieczeństwa, 

- tworzenie ośrodków aktywizacji i wsparcia zaangażowania obywateli poprzez tworzenie 

neutralnych miejsc (przestrzeni obywatelskich) na poziomie gmin, w których obywatele 

mogą spotykać się, korzystać z elementarnego zaplecza technicznego i doradztwa, 

udostępnianie pomieszczeń będących własnością gmin, u dzielanie wsparcia technicznego: 

udostępnianie sprzętu biurowego, internetu, udzielanie pomocy organizacyjnej, tworzenie 

punktów informacyjnych, prowadzenie poradnictwa, kapitał ludzki - wolontariusze 

udzielający pomocy merytorycznej, akcje promocyjne, tworzenie lokalnych osiedlowych 

klubów, rad. 

 

Beneficjenci końcowi: 

- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

- jst, 

- ośrodki i instytucje badawcze, 

- szkoły wyższe, 

- różnego typu wspólnoty, 

- instytucje kulturalne 

 

Beneficjenci ostateczni:  

- członkowie różnego typu wspólnot, 

- liderzy środowisk lokalnych, 

- społeczności lokalne. 

Działanie 1.4 Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich 

Wsparcie dla budowy społeczeństwa obywatelskiego powinno być widoczne przede wszystkim 

na poziomie lokalnym poprzez tworzenie lokalnej infrastruktury służącej działaniom 

obywatelskim. Ułatwianie dostępu do niewielkich środków, które mogą wspierać prowadzone 

wspólnie działania, a także powszechnego dostępu - do choćby podstawowej - technicznej i 
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społecznej infrastruktury (co najmniej jedno miejsce spotkań w każdej gminie, dostęp do 

internetu itd.) stanowi przykład elementarnych środków realizacji działań w zakresie 

wzmocnienia podstaw funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.  

Owe miejsca dostępu mogą być oparte o istniejące instytucje (np. samorząd, szkołę, parafię, 

bibliotekę) albo o już działające, lub stworzone specjalnie w tym celu, organizacje pozarządowe. 

Cel:  

Celem działania jest wzmocnienie podstaw funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w 

środowisku lokalnym. 

Opis: 

Działanie koncentruje się na ułatwianiu dostępu do niew ielkich środków, które mogą wspierać 

prowadzone wspólnie działania, a także powszechnego dostępu - do choćby podstawowej - 

technicznej i społecznej infrastruktury poprzez : 

 wspieranie rozwoju lokalnych inicjatyw w zakresie tworzenia ośrodków aktywizacji 

społeczno-kulturalnej w postaci fachowego doradztwa i szkoleń,  



 wspieranie działań na rzecz wyrównania dysproporcji w dostępie do nowych technologii 

i zapewnienia dostępu do wszechstronnej wiedzy i informacji,  



 wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców w 

rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych.  

Sposób wdrażania: 

Projekty będą wdrażane centralnie 

Typy projektów: 

 tworzenie lokalnych inicjatyw w zakresie tworzenia ośrodków aktywizacji społecznej i 

kulturalnej,  



 wspieranie działań obywatelskich na rzecz wspólnoty na poziomie lokalnym poprzez 

tworzenie lokalnych rad, klubów, stowarzyszeń,  



 tworzenie rozwiązań o charakterze modelowym, organizowanie kampanii informacyjnych, 

promocyjnych, warsztaty, szkolenia, wsparcie organizacyjno-merytoryczne na rzezcz 

inicjatyw z zakresu wspierania idei społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym,  



 zwiększenie dostępności do sprzętu i oprogramowania poprzez dystrybucję nowego i 

używanego sprzętu komputerowego oraz zwiększenia dostępności  do oprogramowania, 
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 upowszechnianie dostępu do mediów, zwłaszcza internetu, upowszechnianie dobrych 

praktyk, 



 szkolenia, warsztaty, doradztwo, 

 

Beneficjenci końcowi: 

- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

- jednostki samorządu terytorialnego, 

- ośrodki i instytucje badawcze, 

- szkoły wyższe, 

- szkoły, 

 

Beneficjenci ostateczni:  

- lokalne społeczności, 

- organizacje pozarządowe, 

- członkowie różnego rodzaju wspólnot, 

 

5.1.1.5 Wskaźniki monitorowania priorytetu

45

 

 

 Nazwa wskaźnika Wartość w roku 

bazowym 

Zakładana 

wartość w 

roku 

docelowym 

Źródło danych / 

częstotliwość pomiaru 

                                                 

45

 

Ze względu na trudność badania obszaru społeczeństwa obywatelskiego istnieje możliwość skorzystania z innych wskaźników wchodzących w 

skład Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego oraz wyników innych badań ilościowych i jakościowych. 
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Frekwencja w kolejnych 

wyborach:  

a) parlamentarnych 

b) prezydenckich 

c) lokalnych 

   c1) do rad gmin 

   c2) do rad powiatów 

   c3) do sejmików 

województw 

   c4) wójtów, 

burmistrzów i 

prezydentów miast 

d) do PE 

e) w referendum 

 

 

a) 46,29% (2001) 

b) 61,12% (2000) 

c)    

   c1) 44,12% (2002) 

   c2) 49,48% (2002) 

   c3) 44,23% (2002) 

 

   c4) 44,24% (2002) 

 

 

d) 20,42% (2004) 

e) 58,85% (2003 – 

referendum 

akcesyjne) 

 GUS; PKW 

Biura Porad 

Obywatelskich: 

a) liczba BPO,  

b) ilość udzielonych 

porad w BPO,  

c) liczba klientów BPO 

 

 

a) 21 (2001) 

 

b) 18300 (2001) 

 

c) 16000 (2001) 

 Związek Biur Porad 

Obywatelskich, Indeks 

Społeczeństwa 

Obywatelskiego (ISO) 

Odsetek Polaków 

podejmujących jedną z 

form niepartyjnych 

działań politycznych 

(odsetek wolontariuszy 

wśród dorosłych 

Polaków) 

18,3% (2004)  Wolontariat, filantropia 

i 1% - raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO) 

Priorytet 1 

Odsetek Polaków 

deklarujących 

przynależność do 

organizacji 

pozarządowej/ruchu 

społecznego lub 

religijnego 

20,3% (2004)  Wolontariat, filantropia 

i 1% - raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO) 
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Udział procentowy osób 

deklarujących 

przekazywanie na rzecz 

organizacji 

pozarządowych lub 

organizacji pożytku 

publicznego: 

a) pieniędzy / darów 

(wśród wszystkich 

Polaków) 

b) 1% podatku (wśród 

podatników) 

 

 

 

 

 

 

 

a) 39,2% (2004) 

 

 

b) 2,8% (2004) 

 Wolontariat, filantropia 

i 1% - raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO); 

Ministerstwo Finansów 

Średnia wartość 

darowizny na rzecz 

organizacji 

103 zł (2004)  Wolontariat, filantropia 

i 1% - raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO) 

Liczba godzin 

przeznaczanych przez 

wolontariuszy na pracę 

społeczną  

a) 1-5 godz. 

b) 6-15 godz. 

c) 16-50 godz. 

d) 51-150 godz. 

e) 151-500 godz. 

f) więcej niż 500 godz. 

g) trudno powiedzieć 

 

 

 

(2004) 

a) 17,7% 

b) 22,7% 

c) 18,5% 

d) 13,6% 

e) 10,2% 

f) 5,8% 

g) 11,5% 

 Wolontariat, filantropia 

i 1% - raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO) 

Udział procentowy 

przedstawicieli grup 

społecznych 

aktywizujących/ 

animujących działania 

dla społeczności lokalnej 

(liderów) –najczęściej 

wymieniane: 

a) ktoś z władz 

b) ksiądz 

c) nauczyciel 

d) org. społeczne 

 

 

 

 

 

 

 

(2003) 

a) 22,2% 

b) 18,2% 

c) 12,1% 

d) 11,4% 

 Diagnoza społeczna 

2003 (ISO) 

Wskaźnik określający 

stopień łamania praw 

politycznych w Polsce 

1 (2002)  Freedom House Political 

Rights Index (ISO) 

Wskaźnik określający 

stopień korupcji w Polsce 

3,6 (2003)  Transparency 

International Corruption 

Perception Index (ISO) 

Wskaźnik określający 

wolność prasy 

20 (2005)  Freedom House Press 

Freedom Index (ISO) 
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5.1.1.6 Indykatywny plan finansowy priorytetu 

 

Priorytet Łącznie 

Wspólnota 

Europejska 

Budżet 

Państwa 

(FIO) 

Jednostki 

Samorządu 

Terytorialnego 

Inne 

publiczne 

(PIS) 

Prywatne 

Krajowe środki 

publiczne, które 

nie są związane ze 

współfinasoawani

em środków UE 

(FIO) 

Priorytet 1: 

Aktywni, 

świadomi 

obywatele, 

aktywne 

wspólnoty 

lokalne 

188,7 98,0 35,5 - 29,8 - 

 

25,4 

 

 

5.1.2 Priorytet 2:

 

Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie 

5.1.2.1 Główny cel priorytetu\ 

Celem priorytetu jest wzmocnienia potencjału sektora pozarządowego, wyrównywanie szans 

organizacji – wsparcie rozwoju infrastruktury trzeciego sektora, poprawa jakości zarządzania w 

nowoczesnej administracji publicznej, promowanie dialogu obywatelskiego jako formy 

partycypacji obywatelskiej. 

5.1.2.2 Opis i uzasadnienie wyboru celu i priorytetu, na który ma być udzielone wsparcie  

Priorytet 2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie wynika bezpośrednio z zapisów 

Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a działania realizowane w ramach 

tego Priorytetu są komplementarne z NPR na lata 2007-2013 w odniesieniu do celów 

strategicznych (Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospod arczej i przestrzennej), 

priorytetów strategicznych (Dobre rządzenie) oraz kierunków działań (Wzmacnianie kapitału 

społecznego, rozwój ekonomii społecznej ). 

Priorytet jest komplementarny z innymi programami operacyjnymi realizowanymi 

zaplanowanymi w NPR na lata 2007-2013 ramach programu horyzontalnego Rozwój zasobów 

ludzkich i kapitału społecznego oraz z innymi programami prowadzonymi na rzecz sektora, 

takimi jak Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) i Program Integracji Społecznej.

46

  

Organizacje pozarządowe tworzą instytucjonalnie wiodący komponent społeczeństwa 

obywatelskiego. Skrócona charakterystyka trzeciego sektora wskazuje na obiektywną 

konieczność jego wsparcia.  

Sektor obywatelski, w pierwszym rzędzie, dostarcza konkretnych usług na rzecz swoich 

członków, a także innych osób. Obecnie ponad 70% organizacji swoje działania adresuje do osób 

                                                 

46

 Zob. Rozdział VI. Koordynacja zadań planowanych w PO SO z programami realizowanymi w ramach NPR  na lata 2007-2013 lub innymi 

programami o charakterze rozwojowym. 
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indywidualnych. 34% Polaków przyznaje, że organizacje rozwiązują ważne problemy społeczne 

w ich najbliższym sąsiedztwie. 65% twierdzi, iż wykonują tę pracę skuteczni ej niż instytucje 

państwowe. Nie można jednak przyjmować za pewnik, że wszystkie organizacje pozarządowe 

mają wysokie kompetencje. Konieczne są, zatem, inicjatywy zmierzające do poprawy jakości ich 

działań.  

5.1.2.3 Spodziewane rezultaty realizacji priorytetu 

 poprawa wzajemnych relacji na linii administracja publiczna – obywatele, 



 zwiększenie procesów instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego i partycypacji, 

5.1.2.4 Działania realizowane w ramach priorytetu 

Działanie 2.1 Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego 

Działanie 2.2  Wyrównywanie szans organizacji – wsparcie rozwoju infrastruktury trzeciego 

sektora 

Działanie 2.3 Jakość zarządzania w nowoczesnej administracji publicznej 

Działanie 2.4 Promowanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej 

Działanie 2.1 Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego 

Z diagnozy sytuacji trzeciego sektora wynika, iż jego potencjał jest zbyt skromny, aby mógł 

wypełniać należycie przypisane mu funkcje i możliwe do realizacji zadania. Uwzględniając 

towarzyszące procesom wzmocnienia potencjału trzeciego sektora okoliczności, jak choćby 

względna komercjalizacja usług społecznych, z całą konsekwencją należy położyć nacisk na 

potrzebę wyrównywania szans w tym zakresie.  

Cel:  

Celem działania jest wzmocnieniu potencjału sektora pozarządowego. 

Opis: 

Działanie koncentruje się na:  

 wspieraniu budowy zaplecza społecznego organizacji pozarządowych, zarówno rozwoju 

profesjonalnego personelu, jak i bazy członkowskiej oraz wolontariuszy, 



 wspieraniu inicjatyw samoregulacyjnych trzeciego sektora, w kierunku przejrzystości 

ich działania, 



 wzmocnieniu stabilności finansowej i organizacyjnej organizacji pozarządowych, 

szczególnie w zakresie finansowania i samofinansowania inicjatyw obywatelskich, 

 wspieraniu rozwoju zaplecza metodycznego, badawczego i eksperckiego organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego.  

 

Sposób wdrażania: 

Projekty będą wdrażane centralnie. 
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Typy projektów: 

- doradztwo, szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe mające na celu rozwój potencjału 

ludzkiego i bazy członkowskiej w organizacjach pozarządowych, 

- tworzenie centrów wolontariatu, organizowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych 

mających na celu upowszechnianie wolontariatu,  

- wypracowywanie i popularyzowanie kodeksów etycznych, monitoring i przeciwdziałani e 

nieprawidłowościom w sektorze, wypracowywanie standardów jakości działań, badania i 

ekspertyzy mające na celu tworzenie inicjatyw samoregulacyjnych trzeciego sektora, 

- tworzenie systemu funduszy poręczeniowych, pożyczkowych i wzajemnościowych dla 

inicjatyw społecznych, badania, analizy, ekspertyzy w zakresie możliwości utworzenia 

nowych mechanizmów finansowania służące rozwojowi mechanizmów finansowania 

inicjatyw społecznych, w tym mechanizmów parabankowych, lokalnych funduszy, systemów 

gwarancji etc.  

- badania i ekspertyzy mające na celu określenie standardów monitorowania i dystrybucji 

środków publicznych, badania, analizy z zakresu potrzeb organizacji pozarządowych, 

uczestnictwo przedstawicieli III sektora w działaniach zmierzających do optymalizacji 

systemu programowania, monitorowania i udostępniania środków publicznych poprzez 

konsultacje społeczne, wsparcie organizacyjno-merytoryczne dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych w komitetach monitorujących i sterujących,  

- kampanie informacyjne, promocyjne, rzecznictwo na rzecz optymalizacji systemu 

podatkowego z punktu widzenia tworzenia zachęt do filantropii (ułatwianie przekazywania 

darowizn i odpisu podatkowego na rzecz organizacji – w tym na rzecz alokacji 1% podatku),  

- szkolenia, warsztaty, tworzenie programów informacyjnych, wsparcie organizacyjne i 

techniczne organizacji pozarządowych, doradztwo, prowadzenie badań i ekspertyz służących 

profesjonalizacji organizacji pozarządowych,  

- zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w międzynarodowej wymianie doświadczeń 

poprzez doradztwo, tworzenie baz danych partnerów i dobrych praktyk, prowadzenie biur 

współpracy międzynarodowej, warsztaty, szkolenia, kampanie promocyjne, 
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- utworzenie i prowadzenie rejestru zawierającego informacje zarówno o możliwościac h 

korzystania ze wsparcia publicznego jak i o tym z niego korzysta, służącego uczytelnieniu 

zasad dostępu do środków publicznych, 

- wpieranie działalności badawczej i eksperckiej organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

oraz organizacji typu think tank poprzez szkolenia, warsztaty, tworzenie wspólnych 

programów edukacyjno – badawczych między środowiskiem pozarządowym i akademickim, 

tworzenie rozwiązań o charakterze modelowym,  

 

Beneficjenci końcowi: 

- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U.  2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

- jednostki naukowe, 

- ośrodki i instytucje badawcze, 

- instytucje szkoleniowe, 

- szkoły wyższe, 

 

Beneficjenci ostateczni: 



 wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych. 

 

Działanie 2.2 Wyrównywanie szans organizacji – wsparcie rozwoju infrastruktury trzeciego sektora 

Cel:  

Zróżnicowania wewnątrz sektora to poważny problem na drodze budowy społeczeństwa  

obywatelskiego, którego jedną z cech jest spójność społeczna. Troska o społeczną i ekonomiczną, 

uzasadnioną obiektywnymi przesłankami, równomierność rozwoju, powinna stanowić kryterium 

podjęcia i prowadzenia działań zmierzających do wyrównywania szans organizacji i wsparcia 

rozwoju infrastruktury trzeciego sektora. 

Opis: 

Działanie koncentruje się na: 
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 wypracowaniu krajowych systemów wsparcia dla trzeciego sektora w obszarze 

poradnictwa, konsultacji, usług (w tym finansowych), szkoleń oraz  pomocy 

technicznej, 



 wzmocnieniu systemu wsparcia dla organizacji w regionach o słabszym dostępie do 

usług infrastrukturalnych, wyrównujących szanse w dostępie do usług na poziomie 

regionalnym, 

 wzmocnieniu procesów integracji sektora, w tym federalizacji organizacji 

pozarządowych. 

 

Sposób wdrażania: 

Projekty będą wdrażane centralnie. 

Typy projektów: 

- promocja „dobrych usług”, szkolenia, doradztwo, pomoc techniczna, badania, ekspertyzy, 

działania ewaluacyjne, przyczyniające się do rozwoju zestandaryzowanego systemu 

poradnictwa i usług podstawowych,  

- wsparcie rozwoju systemu usług, wsparcie rozwoju ofert usług przez organizacje 

infrastrukturalne, kampanie informacyjne, kampanie promocyjne zapewniające rozwój 

specjalistycznych usług, szkoleń, wsparcia technicznego i konsultacji z  zakresu prawa, 

finansów, księgowości, nowoczesnych technologii, ewaluacji i usług branżowych,  

- rozwój i promocja usług finansowych skierowanych do trzeciego sektora poprzez 

dostosowanie do potrzeb organizacji specjalnych ofert kredytów, pożyczek, poręczeń, 

gwarancji, inwestowania środków, doradztwo, promocję nowych możliwości finansowych,  

- tworzenie punktów informacyjno – doradczych dla organizacji, zwiększanie potencjału 

organizacji m.in. poprzez szkolenia edukacyjne i zawodowe pracowników organizacji, pomoc 

techniczna mające na celu wyrównywanie szans organizacji w dostępie do usług na poziomie 

regionalnym, 

- zwiększanie zakresu współpracy oraz wymiany doświadczeń między organizacjami i 

administracją publiczną poprzez upowszechnianie i promocję dobrych praktyk, warsztaty 

edukacyjne, konferencje, seminaria, spotkania, 

- wspieranie tworzenia i funkcjonowania federacji poprzez wspieranie funkcji rzeczniczych i 

reprezentacyjnych federacji, akcje informacyjne, promocyjne. 
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Beneficjenci końcowi: 

- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

- instytucje szkoleniowe i konsultingowe,  

- szkoły wyższe, 

- ośrodki i instytucje badawcze, 

 

Beneficjenci ostateczni:  

- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

- nieformalne inicjatywy obywatelskie, 

Działanie 2.3 Jakość zarządzania w nowoczesnej administracji publicznej 

„Państwo jest za „ciężkie” i mało wydolne. Niewiele pomoże jego rozbudowywanie czy 

zwiększanie jego kompetencji. Powinno raczej poszukiwać dróg do zwiększenia 

obywatelskości – przede wszystkim poprzez włączenie i zaproszenie obywateli do 

współdecydowania, a także, w oparciu o zasadę pomocniczości, do podziału pracy.”

47

 

Uczestnictwo w życiu publicznym i odnalezienie dla niego właściweg o miejsca w systemie 

społeczno-politycznym jest wyzwaniem dla obywateli, organizacji pozarządowych i wspólnot 

lokalnych.  

Dotyczy ono w szczególności sprawności w zarządzaniu sprawami publicznymi oraz 

poprawności wzajemnych relacji pomiędzy różnymi podmiotami życia publicznego, 

regulowanych odpowiednimi zasadami. Do zasad tych należą w przede wszystkim: przejrzystość, 

sprawność, odpowiedzialność, wiarygodność oraz społeczna partycypacja. Relacje te i ich 

postulowany charakter nie mogą być redukowane do relacji władza – organizacje pozarządowe. 

W najbardziej fundamentalnym sensie odnoszą się one ogólnie do relacji władza – obywatele. 

                                                 

47

 P. Frączak ..., op. cit. 
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Konieczne jest wcielanie w życie zasad jawności w rządzeniu. Mechanizm ten jest podstawowym 

środkiem profilaktycznym w walce z korupcją i innymi zjawiskami patologii struktur 

organizacyjnych. Oznacza to, między innymi, wcielanie zasad swobody dostępu do informacji 

publicznej. 

Ważnym elementem działań na rzecz przejrzystości jest wzmocnienie instytucji kontroli 

społecznej - niezależnych organizacji monitorujących (kontrolujących) funkcjonowanie 

administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych na każdym z poziomów: 

lokalnym, regionalnym, centralnym.   

Cel:  

Celem działania jest poprawa jakości zarządzania w nowoczesnej a dministracji publicznej w 

kontekście wzajemnych relacji pomiędzy różnymi podmiotami życia publicznego (władza –

obywatele i ich organizacje). 

Opis: 

Działanie 2.3 Jakość zarządzania w nowoczesnej administracji jest komplementarne z 

Programem Operacyjnym Administracja Sprawna i Służebna zaplanowanym w NPR na lata 

2007-2013 w ramach programu horyzontalnego Rozwój zasobów ludzkich i kapitału  

społecznego. 

48

  

Działanie koncentruje się na: 



 wzmocnieniu zdolności instytucjonalnej oraz efektywności funkcjonalnej administracji 

publicznej oraz służb publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, z 

uwzględnieniem wsparcia działań na rzecz kontroli standardów w życiu publicznym, 

zwiększenia dostępności do informacji publicznej, działań antykorupcyjnych, promocji i 

wsparcia zasad good governance jako relacji pomiędzy władzą publiczną a obywatelami 

i ich organizacjami, 

 wsparciu organizacji pozarządowych i administracji publicznej w wykorzystywaniu  

nowoczesnych metod e-government. 

Sposób wdrażania: 

Projekty będą wdrażane centralnie. 

                                                 

48

 

Zob. Rozdział VI. Koordynacja zadań planowanych w PO SO z programami realizowanymi w ramach NPR  na lata 2007-2013 lub innymi 

programami o charakterze rozwojowym. 
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Typy projektów: 

- prowadzenie kontroli standardów w życiu publicznym, zwiększenia dostępności do 

informacji publicznej, etyki w życiu publicznym, działań antykorupcyjnych, promocja 

zadaniowego i partycypacyjnego kształtowania budżetów jst, poprzez wsparcie działań 

organizacji występujących wobec administracji i biznesu z pozycji dobra wspólnego lub grup 

zagrożonych marginalizacją,  wsparcie organizacyjno-merytoryczne dla organizacji 

kontrolnych i rzeczniczych, badania, ekspertyzy, kampanie promocyjne, szkolenia, rozwój 

standardów kontroli, 

-  wypracowywanie i wdrażanie standardów, wsparcie organizacji prowadzących monitoring 

działań rządu i administracji samorządowej na szczeblu regionalnym, prowadzenie kampanii 

promocyjnych i informacyjnych, szkolenia służące pogłębianiu transparentności procesu 

legislacyjnego, stworzenia wyższych i czytelniejszych standardów procesu informacji, 

konsultacji i partcypacji, 

- wspieranie zasady good governance jako relacji pomiędzy administracją a obywatelami i ich 

organizacjami poprzez tworzenie programów wymiany doświadczeń zawodowych, wspólne 

projekty planowania, wdrażania i oceniania działań zwiększających udział obywateli w 

podejmowaniu decyzji i poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, 

- upowszechnianie dobrych praktyk, wsparcie tworzenia i upowszechnianie narzędzi 

informatycznych, warsztaty, szkolenia, pomoc organizacyjna i techniczna, promocja 

zmierzające do zaangażowania się organizacji pozarządowych i lokalnej administracji 

publicznej na rzecz e-government, 

- wspieranie inicjatyw angażujących partnerów z sektora pozarządowego, publicznego i 

prywatnego, ukierunkowanych na polepszenie jakości i efektywności administracji na 

poziomie lokalnym poprzez wspólne debaty, konferencje, akcje promujące ideę good 

governance na poziomie lokalnym, 

- tworzenie programów współpracy z organizacjami, lokalnych programów rozwiązywania 

problemów społecznych poprzez badania, analizy dotyczące zakresu mapy problemów 

społecznych, specyfiki trzeciego sektora, tworzenie platform współpracy i wymiany 
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doświadczeń, upowszechnianie dobrych praktyk, ewaluację tych procesów, upowszechnianie 

wypracowanych standardów, 

- określenia minimalnych standardów usług publicznych, uczytelnienie zasad podziału pracy w 

ich wykonywaniu przez rożne sektory, w tym przekazywania ich do realizacji organizacjom 

pozarządowym poprzez prowadzenie badań, ekspertyz w zakresie tworzenia, oceny i 

efektywności funkcjonowania standardów usług publicznych, tworzenie forów i płaszczyzn 

współpracy w tym zakresie, 

- dostarczania i udostępniania obywatelom czytelnych i obiektywnych informacji na temat 

wartości poszczególnych wskaźników i indeksów określających jakość życia w 

poszczególnych wspólnotach (statystyka publiczna dostępna dla obywateli) organizowanie 

kampanii informacyjnych i promocyjnych mających na celu dostarczania i udostępniania 

obywatelom czytelnych i obiektywnych informacji na temat wartości poszczególnych 

wskaźników i indeksów określających jakość życia w poszczególnych wspólnotach 

(statystyka publiczna dostępna dla obywateli), 

  

Beneficjenci końcowi: 

- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

- instytucje szkoleniowe, 

- szkoły wyższe, 

- ośrodki i instytucje badawcze, 

- jst, 

 

Beneficjenci ostateczni:  

- obywatele / klienci urzędów administracji publicznej,  

- pracownicy administracji publicznej, 
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Działanie 2.4 Promowanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej 

Konieczne jest budowanie rzeczywistych i wiarygodnych instytucji dialogu społecznego, których 

naturalnym uzupełnieniem powinny być sukcesywnie wprowadzane mechanizmy szerokich 

konsultacji publicznych. Dotychczasowy system dialogu społecznego powinien przesuwać się w 

kierunku dialogu obywatelskiego – wykraczającego poza tradycyjnych partnerów, takich jak 

związki zawodowe oraz środowisko pracodawców.  

Cel:  

Celem działania jest wzmacnianie dialogu obywatelskiego i partycypacji. 

Opis: 

Działanie koncentruje się na:  



 wspieraniu procesów instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego i partycypacji w 

aspekcie lokalny, regionalnym i ogólnokrajowym, 



 wspieraniu ogólnokrajowych i regionalnych instytucji eksperckich.  

Sposób wdrażania: 

Projekty będą wdrażane centralnie 

Typy projektów: 

- szkolenia i warsztaty edukacyjne, kampanie informacyjne i promocyjne mające na celu 

zwiększanie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach dialogu 

obywatelskiego, 

- wspieranie ogólnokrajowych i regionalnych instytucji eksperckich, organizowanie kampanii 

informacyjnych, promocyjnych, szkolenia, warsztaty służące inicjowaniu i przeprowadzaniu 

ogólnopolskich debat publicznych oraz konsultacji obywatelskich, 

- wykorzystanie technik demokracji pośredniej i deliberatywnej w celu rozstrzygania ważnych 

zagadnień dla wspólnoty, na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym poprzez 

wprowadzanie eksperymentalnych technik deliberatywnych, organizowanie kampanii 

informacyjnych, promocyjnych, warsztaty, 

- wspieranie zwiększonej kontroli społecznej nad mediami publicznymi poprzez wsparcie 

instytucji monitorujacych, media, tworzenie forów i płaszczyzn współpracy i wymiany 

doświadczeń, poglądów, 
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- wspierające  instytucji dialogu obywatelskiego poprzez warsztaty, ekspertyzy, badania, 

kampanie informacyjne i promocyjne,  

 

Beneficjenci końcowi: 

- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U.  2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

- instytucje szkoleniowe, 

- szkoły wyższe, 

- jednostki samorządu terytorialnego, 

- instytucje kultury, 

 

Beneficjenci ostateczni:  

- pracownicy administracji centralnej i regionalnej, 

- wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych, 

- liderzy środowisk lokalnych, 

- obywatele. 

5.1.2.5 Wskaźniki monitorowania priorytetu

49

 

 

 Nazwa wskaźnika Wartość w roku 

bazowym 

Zakładana 

wartość w 

roku 

docelowym 

Źródło danych / 

częstotliwość pomiaru 

Priorytet 2 Wskaźnik stopnia 

rozwoju i zdolności 

przetrwania sektora 

pozarządowego w Polsce 

2,3 (2004)  USAID NGO 

Sustainability Index 

(ISO) 

                                                 

49

 

Ze względu na trudność badania obszaru społeczeństwa obywatelskiego istnieje możliwość skorzystania z innych wskaźników wchodzących w 

skład Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego oraz wyników innych badań ilościowych i jakościowych. 
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Liczba zarejestrowanych 

organizacji wg rejestru 

REGON w podziale na 

województwa 

a) zachodniopomorskie 

b) pomorskie 

c) warmińsko-mazurskie 

d) podlaskie 

e) lubuskie 

f) wielkopolskie 

g) kujawsko-pomorskie 

h) mazowieckie 

i) łódzkie 

j) świętokrzyskie 

k) lubelskie 

l) dolnośląskie 

m) opolskie 

n) śląskie 

o) małopolskie 

p) podkarpackie 

q) ogółem 

 

 

 

(2004) 

a) 2270 

b) 3587 

c) 2128 

d) 1620 

e) 1495 

f) 4496 

g) 2453 

h) 9620 

i) 3084 

j) 1335 

k) 2632 

l) 4384 

m) 1135 

n) 5566 

o) 4727 

p) 2571 

q) 53103 

 Podstawowe fakty o 

organizacjach 

pozarządowych – 

raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO) 

Odsetek organizacji 

należących do: 

a) branżowych, 

regionalnych lub 

ogólnokrajowych 

federacji, porozumień 

i związków  

b) zagranicznych lub 

międzynarodowych 

porozumień 

 

 

a) 36% (2004) 

 

 

 

 

b) 11% (2004) 

 

 Podstawowe fakty o 

organizacjach 

pozarządowych – 

raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO) 

Wskaźnik oddziaływania 

środowiska prawnego na 

działalność organizacji 

pozarządowych 

2,3 (2004)  USAID NGO 

Sustainability Index 

(ISO) 

Wskaźnik zdolności 

organizacyjnych 

organizacji 

pozarządowych 

2,5 (2004)  USAID NGO 

Sustainability Index 

(ISO) 

Wskaźnik kondycji 

finansowej organizacji 

pozarządowych 

2,9 (2004)  USAID NGO 

Sustainability Index 

(ISO) 

Wskaźnik określający 

możliwości dostarczania 

usług 

2,3 (2004)  USAID NGO 

Sustainability Index 

(ISO) 
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Wskaźnik wizerunku 

publicznego organizacji 

pozarządowych 

2,2 (2004)  USAID NGO 

Sustainability Index 

(ISO) 

Wskaźnik poziomu 

rozwoju infrastruktury 

organizacji 

pozarządowych 

1,9 (2004)  USAID NGO 

Sustainability Index 

(ISO) 

Wskaźnik rozwoju 

możliwości rzecznictwa 

organizacji 

pozarządowych 

1,9 (2004)  USAID NGO 

Sustainability Index 

(ISO) 

Odsetek organizacji 

otrzymujących wsparcie 

od państwa 

a) ze źródeł publicznych 

rządowych 

b) ze źródeł publicznych 

samorządowych  

 

 

(2004) 

a) 19,3% 

 

b) 45,2% 

 Podstawowe fakty o 

organizacjach 

pozarządowych – 

raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO) 

 Odsetek kobiet 

zatrudnionych w 

organizacjach 

pozarządowych 

a) w zarządzie 

b) w radzie fundacji (w 

fundacjach) 

c) wśród pracowników 

(w organizacjach 

zatrudniających 

pracowników) 

d) wśród wolontariuszy 

(w organizacjach 

współpracujących z 

wolontariuszami) 

e) wśród członków (w 

stowarzyszeniach) 

 

 

 

(2004) 

a) 72,3% 

b) 75,8% 

 

c) 85,0% 

 

 

 

d) 79,0% 

 

 

 

e) 88,3% 

 Podstawowe fakty o 

organizacjach 

pozarządowych – 

raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO) 

 

5.1.2.6 Indykatywny plan finansowy priorytetu 

 

Priorytet Łącznie 

Wspólnota 

Europejska 

Budżet 

Państwa 

(FIO) 

Jednostki 

Samorządu 

Terytorialnego 

Inne 

publiczne 

(PIS) 

Prywatne 

Krajowe środki 

publiczne, które 

nie są związane ze 

współfinasoawani

em środków UE 

(FIO) 
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Priorytet 2: 

Silne 

organizacje 

pozarządow

e w dobrym 

państwie 

156,2 81,1 29,4 - 42,6 - 

 

21,0 

 

5.1.3 Priorytet 3:

 

Trzeci sektor w usługach społecznych 

5.1.3.1 Główny cel priorytetu 

Celem priorytetu jest wzmocnienie miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji usług 

społecznych, w ramach zadań publicznych, w oparciu o zasadę pomocniczości oraz partnerstwo 

publiczno-społeczne i prywatne. 

5.1.3.2 Opis i uzasadnienie wyboru celu i priorytetu, na który ma być udzielone wsparcie  

Priorytet 3: Trzeci sektor w usługach społecznych wynika bezpośrednio z zapisów Strategii 

Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a działania realizowane w ramach tego 

Priorytetu są komplementarne z NPR na lata 2007-2013 w odniesieniu do celów strategicznych 

(Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i prz estrzennej), priorytetów 

strategicznych (Integracja społeczna) oraz kierunków działań (zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu, wsparcie rodzin, wsparcie, rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych, 

budowa systemu wsparcia dla osób starszych i wymagających opieki). 

Priorytet jest komplementarny z innymi programami operacyjnymi realizowanymi 

zaplanowanymi w NPR na lata 2007-2013 ramach programu horyzontalnego Rozwój zasobów 

ludzkich i kapitału społecznego oraz z innymi programami prowadzonymi na rzecz sektora, 

takimi jak Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) i Program Integracji Społecznej.

50

  

Priorytet będzie koncentrował się na wspieraniu działań mających na celu wzmocnienie miejsca i 

roli trzeciego sektora w realizacji usług społecznych, w ramach zadań publicznych, w oparciu o 

zasadę pomocniczości oraz partnerstwo publiczno-społeczne i prywatne. Wsparcie obejmować 

będzie te sfery działalności pożytku publicznego, które poza rynkiem pracy stanowią istotne 

obszary związane z wykluczeniem społecznym. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

poprzez poprawę dostępu do usług społecznych, dzięki aktywności trzeciego sektora, stanowić 

może niezbędny warunek dotarcia do grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem, zarówno w 

układzie przestrzennym, jak i społeczno-demograficznym. Dzięki specyfice trzeciego sektora, 

poprzez jego wsparcie w tym zakresie, może powstać system usług społecznych z klarownym 

podziałem ról pomiędzy administrację publiczną, zarządzającą tą sferą zadań publicznych, a 

sektorem organizacji pozarządowych, realizującym te zadania publiczne. Takie ujęcie miejsca i 

roli trzeciego sektora w realizacji usług społecznych jest komplementarne w stosunku do  

koncepcji integracji społecznej zawartej w formule zatrudnionych mechanizmów i sposobów 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

5.1.3.3 Spodziewane rezultaty realizacji priorytetu 



 zwiększenie dostępu do usług społecznych, dzięki aktywności trzeciego sektora, dla grup 

szczególnie zagrożonych wykluczeniem,  

                                                 

50

 Zob. Rozdział VI. Koordynacja zadań planowanych w PO SO z programami realizowanymi w ramach NPR  na lata 2007-2013 lub innymi 

programami o charakterze rozwojowym. 
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 wzmocnienie systemu usług społecznych z klarownym podziałem ról pomiędzy administrację 

publiczną, a sektorem organizacji pozarządowych, 

5.1.3.4 Działania realizowane w ramach priorytetu 

Działanie 3.1 Zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie 

roli i funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej. 

Działanie 3.2 Zapewnienie dostępu do usług i dostarczanie pomocy grupom najbardziej 

narażonym na ryzyko wykluczenia społecznego 

Działanie 3.3 Zapewnienie tworzenia i funkcjonowania mechanizmów kompleksowego wsparcia 

integracji społecznej 

Działanie 3.1 Zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez 

wzmacnianie roli i funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej 

Zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe warunki funkcjonowania rodziny i jakości życia jej 

członków, w szczególności dzieci oraz osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, 

stanowi podstawowe kryterium działania w zakresie profilaktyki wykluczenia społecznego.  

Cel:  

Celem działania jest profilaktyka powstawania wykluczenia społecznego, polegająca na 

zwróceniu szczególnej uwagi na właściwe warunki funkcjonowania rodziny, jakość życia jej 

członków, a także wzmocnienie roli rodziny. 

Opis: 

Działanie 3.1 Zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie 

roli i funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej jest komplementarne z Programem Operacyjnym 

Zatrudnienie i Integracja Społeczna zaplanowanym w NPR na lata 2007-2013 w ramach 

programu horyzontalnego Rozwój zasobów ludzkich i kapitału  społecznego. 

51

  

 

Działanie koncentruje się na: 

 wspieraniu inicjatyw zapobiegających powstawaniu kryzysów życiowych i likwidacji 

barier, które mogą doprowadzić do sytuacji sprzyjających wykluczaniu społecznemu, 

np. w skutek przemocy domowej i uzależnień, 

                                                 

51

 

Zob. Rozdział VI. Koordynacja zadań planowanych w PO SO z programami realizowanymi w ramach NPR  na lata 2007-2013 lub innymi 

programami o charakterze rozwojowym. 
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 wspieraniu inicjatyw sprzyjających wzmacnianiu więzi społecznych i lokalnej 

solidarności społecznej,  



 wspieraniu inicjatyw tworzących warunki rozwoju jednostek i grup społecznych 

opartych na zasadach równości szans, równego startu społeczno-zawodowego i równego

 

traktowania we wszystkich sferach życia publicznego, bez dyskryminacji w 

szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, 

przekonania, wiek i orientacje seksualną, 

 wspieraniu inicjatyw z zakresu kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego 

mających na celu wzrost integracji społecznej i obniżenie poziomu wykluczeń 

społecznych, 



 przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci poprzez dostarczanie im wszelkich 

możliwości sprzyjających integracji oraz przez zapobieganie zjawisku dziedziczenia 

wykluczenia, bierności i biedy, 

 inicjowania programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży stwarzającej problemy 

wychowawcze. 

Udzielana pomoc będzie mieć na celu : 

- poprawę funkcjonowania rodziny i jakości życia jej członków, w szczególności dzieci oraz 

osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, tak aby wzmacniać funkcje opiekuńcze 

rodzin i zapobiegać wykluczaniu, 

- wspieranie inicjatyw z zakresu wyrównywania szans dla wszystkich, tak aby każda osoba 

mogła w miarę możliwości funkcjonować samodzielnie i zgodnie z prawami i własnymi 

przekonaniami, 

- wspieranie inicjatyw z zakresu organizacji form spędzania czasu oraz łączenia w grupy osób 

o podobnych zainteresowaniach, problemach, 

- wspieranie inicjatyw zapewniających wszystkim grupom społecznym możliwość 

uczestniczenia w społeczeństwie opartym na wiedzy.  

 

Sposób wdrażania: 

Projekty będą wdrażane centralnie. 

Typy projektów: 



 kampanie informacyjne, szkolenia i warsztaty szkoleniowo – edukacyjne, pomoc w 

organizacji środowiskowych grup wsparcia, działalność Centrum Interwencji Kryzysowej 

mające na celu wspieranie funkcji rodziny oraz pomoc w przezwyciężaniu istniejących 
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trudności, prowadzące w efekcie do samodzielnego rozwiązywania problemów i trudności 

bez konieczności zwracania się o pomoc do instytucji,  



 kampanie informacyjne, punkty poradnictwa, warsztaty szkoleniowe, punkty konsultacyjne 

mające na celu identyfikację problemów i pojawiających się trudności w rodzinach,  



 kampanie informacyjne, szkolenia i warsztaty szkoleniowe,  funkcjonowanie grup wsparcia, w 

tym pomocy sąsiedzkiej, służące wspieraniu solidarności rodzinnej,  



 inicjatywy służące rozpoznaniu obciążenia rodzin oraz promowaniu innowacyjnych form 

opieki i wspierania osób zależnych w celu umożliwienia innym członkom rodziny realizacji 

funkcji w innych obszarach życia społecznego (np. osiedlowe przedszkola rodzinne), 



 projekty służące kompensowaniu niedoborów wychowawczych w rodzinach dysfunkcyjnych,  



 warsztaty wiary we własne siły mające pomóc w przezwyciężaniu bierności, służące 

rozwojowi wspólnot, także nieformalnych, w celu uniknięcia zjawiska dziedzic twa 

bezrobotności i ubóstwa, 

 telefony zaufania, poradnictwo, kampanie informacyjne, szkolenia i warsztaty szkoleniowo - 

edukacyjne, pomoc w organizacji środowiskowych grup wsparcia, punkty doradztwa 

umożliwiające szybką interwencję w sytuacji trudnej dla rodziny, 



 akcje informacyjne, promocja pluralizmu wobec mniejszości etnicznych, bezpośrednie 

kontakty organizacji pozarządowych z zagrożonym środowiskiem służące zapobieganiu 

wszelkiego rodzaju dyskryminacji w różnych obszarach życia społecznego, 



 kampanie informacyjne, szkolenia, stałe indywidualne wspieranie osób niewydolnych, 

tworzenie grup wsparcia, punkty poradnictwa , bezpłatna pomoc prawna, mające na celu 

wspieranie osób, które ze względu na specyfikę swojej sytuacji życiowej są podatne na 

ryzyko dyskryminacji i wykluczenia oraz osób, które są dyskryminowane, 



 akcje promocyjne w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych, organizowanie 

bibliotek dla uczniów, wspieranie wolontariatu uczniów i innych osób na rzecz osób 

wymagających pomocy mające na celu wzbudzanie odpowiedzialności wspólnot/społeczności 

za los swoich członków, 
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 udzielanie pomocy prawnej, reprezentacje na różnych szczeblach, tworzenie grup wsparcia / 

klubów umożliwiające formalne i niesformaliowane podejmowanie inicjatyw na rzecz grupy, 

a w szczególności tych jej członków, którzy są dyskryminowani bądź w inny sposób mają 

ograniczone możliwości samodzielnego podejmowania inicjatyw w swoim interesie,  



 kampanie informacyjne, szkolenia i warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, budowa systemu 

stypendialnego , pomoc w organizacji działań środowiskowych, punkty doradcze służące 

wspieraniu likwidacji wszelkiego rodzaju barier np. prawnych, architektonicznych, 

transportowych, społecznych, światopoglądowych, 

 kampanie informacyjne, szkolenia edukacyjne, praktyczne zwiększanie reprezentatywności 

osób i grup dyskryminowanych życiu publicznym służące zapewnieniu równego statusu 

kobiet i mężczyzn, likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć i wiek,  



 udostępnianie informacji, poradnictwo, pomoc w organizowaniu się osób  niepełnosprawnych 

i ich rodzin, tworzenie grup wsparcia, warsztaty rehabilitacji funkcjonalnej, kształcenie 

ustawiczne w integracji i formach specyficznych, aktywność kulturalna, turystyczna, 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, szkolenie zawodowe, akt ywne pośrednictwo 

pracy, zwłaszcza skierowane na otwarty rynek, subsydiowanie miejsc pracy, mieszkalnictwo 

chronione w otwartym środowisku i inne, z zapewnieniem indywidualnego i grupowego 

wsparcia w samodzielności, wsparcie organizacyjne i techniczne mające na celu integrację 

społeczną osób niepełnosprawnych niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, w każdym 

wieku, 

 kampanie informacyjne i promocyjne, szkolenia edukacyjne służące zapobieganiu 

charakterystycznym na danym obszarze przypadkom dyskryminacji,

 

 pomoc w organizowaniu grup wsparcia, wsparcie organizacyjne i techniczne, warsztaty 

tematyczne służące rozwijaniu i inicjowaniu tworzenia różnych grup, które będą jednoczyć 

ludzi o wspólnych zainteresowaniach, problemach,  



 pomoc w organizowaniu grup wsparcia , warsztaty tematyczne mające na celu wspieranie 

umiejętności pożytecznego spędzania czasu przez grupy, które z pewnych przyczyn są 

nieaktywne, w tym nieaktywne zawodowo,  
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 pomoc w organizowaniu grup wsparcia, warsztaty tematyczne,  wyjazdy integracyjne, kolonie 

profilaktyczne oraz imprezy np. olimpiady tematyczne, zawody sportowe, warsztaty 

kulturalne itp. mające na celu wypracowanie umiejętności pożytecznego spędzania czasu 

przez dzieci i młodzież, w szczególności przez młodzież pochodzącą z ubogich i 

dysfunkcyjnych rodzin i zagrożoną kontaktami ze zdemoralizowanymi i przestępczymi 

środowiskami, 



 kampanie informacyjno-promocyjne, szkolenia, warsztaty edukacyjne, prowadzenie 

lokalnych Centrów Wolontariatu mających na celu pobudzanie wolontariatu, samopomocy i 

filantropii, 



 

warsztaty szkoleniowe, plenery kulturalne, koncerty kulturalne, koncerty lokalnych zespołów, 

zajęcia integrujące poprzez sztukę itp. mające na celu wspieranie inicjatyw z zakresu kultury i 

zachowania dziedzictwa kulturowego oraz wzrost integracji społecznej i obniżenie poziomu 

wykluczeń społecznych, 



 szkolenia i warsztaty edukacyjne, współfinansowanie projektów tworzenia punktów wolnego 

dostępu do internetu, wsparcie dla programów niekomercyjnej dystrybucji komputerów i 

oprogramowania, zmierzające do zwiększenia dostępu do komputerów i internetu dla 

wszystkich członków społeczności lokalnych,  



 wspólne zajęcia, warsztaty dla dzieci i rodziców służące dokształcaniu w zakresie obsługi 

komputerów i internetu,  

 poradnictwo prawne, warsztaty, zmierzające do wykształcenia potrzeby, umiejętności oraz 

umożliwienia dostępu do wszelkiego rodzaju informacji,  



 inicjatywy zmierzające do udostępnienia możliwości korzystania z kształcenia ustawicznego.  

 

Beneficjenci końcowi: 

- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U.  2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 



 administracja publiczna, 
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 wspólnoty formalne. 

Beneficjenci ostateczni:  

Osoby, rodziny lub grupy, dla których istnieje ryzyko wystąpienia lub już występuje trudna 

sytuacja z powodu: 

- bezdomności;  

- ubóstwa; 

- konieczności zapewnienia opieki i wsparcia osobie zależnej;  

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  

- przemocy w rodzinie;  

- długotrwałego bezrobocia w rodzinie (dotyka gł. dzieci i młodzieży z takich rodzin) 

- potrzeby ochrony macierzyństwa; 

- sieroctwa;  

- braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-

wychowawcze; 

- niepełnosprawności;

 

- długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

- chorób psychicznych (depresja itp.) 

- starości; zgonu współmałżonka lub bliskiej osoby, izolacji środowiskowej,   

- alkoholizmu, narkomanii lub innych uzależnień 

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

- zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Działanie 3.2 Zapewnienie dostępu do usług i dostarczanie pomocy grupom najbardziej 

narażonym na ryzyko wykluczenia społecznego 

W bezpośredniej relacji między występującymi problemami a działaniami na rzecz ich 

rozwiązania za niezbędne uznać należy stworzenie sprawnego i skutecznego systemu 

zapewniającego dostęp do podstawowych usług i dóbr społecznych dla osób, rodzin i grup, które 

doświadczają trudnej sytuacji życiowej.  

Cel:  
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Celem działania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie sprawnego i 

skutecznego systemu, zapewniającego dostęp do podstawowych usług i dóbr społecznych dla 

osób, rodzin i grup, które doświadczają trudnej sytuacji życiowej. 

Opis: 

Działanie 3.2 Zapewnienie dostępu do usług i dostarczanie pomocy grupom najbardziej 

narażonym na ryzyko wykluczenia społecznego jest komplementarne z Programem Operacyjnym 

Zatrudnienie i Integracja Społeczna zaplanowanym w NPR na lata 2007-2013 w ramach 

programu horyzontalnego Rozwój zasobów ludzkich i kapitału  społecznego. 

52

  

 

Działanie koncentruje się na: 



 wspieraniu systemu edukacji (w tym edukacji ustawicznej), ochrony zdrowia, usług na 

rzecz zabezpieczenia godziwych warunków mieszkaniowych, wymiaru sprawiedliwości, 

kultury i sportu, a także innych, które są istotne w celu zapewnienia przynajmniej 

podstawowych standardów życia, 

 stworzeniu szans na usamodzielnianie i powrót do funkcjonowania w społeczeństwie dla 

osób opuszczających instytucje opiekuńcze, wychowawcze, medyczne i resocjalizacyjne. 

 

Udzielana pomoc będzie mieć na celu: 

- dostęp do podstawowych usług i dóbr społecznych dla osób, rodzin i grup, które 

doświadczają trudnej sytuacji życiowej w celu zapewnienia podstawowych standardów życia,  

- rozwijanie wszechstronnych inicjatyw na rzecz terenów dotkniętych wykluczeniem 

społecznym. 

Sposób wdrażania: 

Projekty będą wdrażane centralnie. 

Typy projektów: 

 dotarcie z informacją, zapewnienie książek, dojazdu do szkół, innych niezbędnych elementów 

związanych z uczestnictwem w szkole, wspieranie dożywiania, dodatkowe zajęcia, w tym 

wyrównawcze i udoskonalające, rozwijające, hobbistyczne, kształcenie ustawiczne, szkolenia, 

                                                 

52

 

Zob. Rozdział VI. Koordynacja zadań planowanych w PO SO z programami realizowanymi w ramach NPR  na lata 2007-2013 lub innymi 

programami o charakterze rozwojowym. 
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mające na celu wspieranie innowacyjności w zakresie dostępu do oświaty organizowanej w 

systemie szkolnym oraz pozaszkolnym,  



 badania diagnostyczne, leczenie i rehabilitacja, szkolenia i warsztaty, poradnictwo, kampanie 

informacyjno-edukacyjne mające na celu rozwój profilaktyki i szybkiej interwencji 

medycznej i psychologicznej, w szczególności w odniesieniu do dzieci i grup o szczególnych 

potrzebach zdrowotnych, 



 projekty o charakterze innowacyjnym w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym 

dostępu do usług wspierających samodzielność i niezależność w uczestnictwie w życiu 

społecznym (przede wszystkim asysta osobista i dostęp do informacji),  

 tworzenie punktów doradztwa, pomocy i informacji, tworzenie  środowiskowych grup 

wsparcia, pomoc organizacyjna wspierające osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 

mieszkaniowej m.in. rodziny wielodzietne, ofiary przemocy, agresji i dyskryminacji,  



 akcje informacyjne, punkty doradztwa, pomoc organizacyjna, techniczna i materialna dla 

podmiotów prowadzących schroniska,  promocja lokalnych inicjatyw w przedmiotowym 

zakresie, mające na celu zwiększenie dostępu do schronienia dla osób bezdomnych, 



 kampanie informacyjno-promocyjne, tworzenie punktów doradztwa, służące zapewnieniu 

dostępu do poradnictwa prawnego i wszelkiego typu informacji w pobliżu miejsca 

zamieszkania,

 

 organizacja imprez i zawodów sportowych, szkoleń, warsztatów, konkursów, środowiskowe 

kampanie promocyjne i informacyjne, projekty badawcze, wsparcie organizacyjne, techniczne 

i materialne przedsięwzięć, służących wsparciu wszelkich form rozwoju fizycznego i 

intelektualnego, 

 praktyczna nauka zawodu w dziedzinie kultury, tworzenie szkół twórczości artystycznej, 

warsztaty i szkolenia mające na celu zdobycie nowych umiejętności itp. służące rehabilitacji i 

adaptacji społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem poprzez aktywność 

kulturalną oraz dostęp do kultury, 
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 terapie, które będą dostosowane do potrzeb osób wymagających wsparcia i ich rodzin np. 

przełamywanie oporów związanych z samodzielnym funkcjonowaniem, wsparcie lub pomoc 

w wykształceniu określonych postaw i umiejętności na rzecz osób,  



 poradnictwo, zapewnienie dostępu do informacji, możliwości komunikacji z otoczeniem np. 

radio, internet, prasa, aparat słuchowy, transport, asysta osobista, udostępnienie zasobów 

mieszkaniowych, fundusz stypendialny -edukacyjny, mające na celu wspieranie dostępu do 

rozmaitych dóbr i usług, 



 realizacja projektów integracji zawodowej i społecznej na wzór CIS (projekty mające 

charakter wdrożeniowy), 



 dofinansowanie tworzenia i prowadzenia mieszkań chronionych wspomagających 

samodzielność życiową, 

 pomoc w samoorganizacji środowiskowych grup wsparcia, doradztwo, konsultacja i 

wsparcie, szkolenia zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia wśród osób pracujących z 

grupami, które nie są zakorzenione w jakiejkolwiek wspólnocie, a wymagają wsparcia  m.in. 

osoby bezdomne, dzieci ulicy, 

 programy specjalne, wsparcie merytoryczne, techniczne, mające na celu wsparcie walki z 

wykluczeniem społecznym danego obszaru i jego ludności, aby jak najefektywniej 

przebiegała absorpcja środków finansowych z różnych źródeł,  



 koordynacja różnych projektów, tworzenie i prowadzenie „specjalnych” inkubatorów 

przedsiębiorczości – dla grup defaworyzowanych, służących pobudzania inicjatyw na rzecz 

aktywizacji obszarów zacofanych. 

 

Beneficjenci końcowi: 

 organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczn ego i o 

wolontariacie (Dz. U.  2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

 administracja publiczna, 



 wspólnoty formalne 
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Beneficjenci ostateczni:  

Osoby, rodziny lub grupy, dla których istnieje ryzyko wystąpienia lub już występuje trudna 

sytuacja z powodu: 

- bezdomności;  

- ubóstwa; 

- konieczności zapewnienia opieki i wsparcia osobie zależnej;  

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  

- przemocy w rodzinie;  

- długotrwałego bezrobocia w rodzinie (dotyka gł. dzieci i młodzieży z takich rodzin) 

- potrzeby ochrony macierzyństwa; 

- sieroctwa;  

- braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-

wychowawcze; 

- niepełnosprawności; 

- długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

- chorób psychicznych (depresja itp.); 

- starości; zgonu współmałżonka lub bliskiej osoby, izolacji środowiskowej;  

- alkoholizmu, narkomanii lub innych uzależnień; 

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

- zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej;

 

klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Działanie 3.3 Zapewnienie tworzenia i funkcjonowania mechanizmów kompleksowego 

wsparcia integracji społecznej 

Trzeci komponent systemowych rozwiązań w zakresie integracji społecznej stanowią działania 

skierowane na wypracowanie trwałych mechanizmów planowania, realizacji i monitorowania 

inicjatyw na różnych poziomach struktury społecznej i terytorialnej oraz  przy udziale rozmaitych 

uczestników życia społecznego, tak aby zapewnić jak najlepszą identyfikację występujących 

problemów, właściwe projektowanie i adresowanie inicjatyw oraz ich efektywne wdrażanie.  

Cel:  
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Celem działania jest zapewnienie tworzenia i funkcjonowania mechanizmów komplekso wego 

wsparcia integracji społecznej. 

Opis: 

Działanie 3.3 Zapewnienie tworzenia i funkcjonowania mechanizmów kompleksowego wsparcia 

integracji społecznej jest komplementarne z Programem Operacyjnym Zatrudnienie i Integracja 

Społeczna zaplanowanym w NPR na lata 2007-2013 w ramach programu horyzontalnego Rozwój 

zasobów ludzkich i kapitału  społecznego. 

53

  

 

Działanie koncentruje się na:  



 wspieraniu inicjatyw, których celem jest kształcenie, szkolenie osób, organizacji i 

instytucji realizujących zadania na rzecz osób wykluczonych społecznie, 



 wspieraniu i tworzenie warunków dla podejmowania współpracy, tworzenia partnerstw 

oraz możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy rozmaitymi osobami, organizacjami i  

instytucjami działającymi na rzecz integracji społecznej. 

 

Udzielana pomoc będzie mieć na celu  

- zapewnienie odpowiednich mechanizmów planowania, realizacji i monitorowania inicjatyw 

na różnych poziomach [administracyjnych kraju] i przy udziale rozmaitych uczestników 

życia społecznego, tak aby zapewnić jak najlepszą identyfikację występujących problemów, 

właściwe projektowanie i adresowanie inicjatyw oraz ich efektywne wdrażanie,  

- wspieranie inicjatyw, których celem jest kształcenie, szkolenie osób, organizacji i instytucji 

realizujących zadania na rzecz osób wykluczonych społecznie, 

- wspieranie i tworzenie warunków dla podejmowania współpracy, tworzenia partnerstw oraz 

możliwości wymiany doświadczeń  pomiędzy rozmaitymi osobami, organizacjami i  

instytucjami działającymi na rzecz integracji społecznej, 

- zapewnienie możliwości kompleksowego oddziaływania na osoby, rodziny i grupy narażone 

na ryzyko wykluczenia społecznego poprzez właściwą koordynację inicjatyw.   

Sposób wdrażania: 

                                                 

53

 

Zob. Rozdział VI. Koordynacja zadań planowanych w PO SO z programami realizowanymi w ramach NPR  na lata 2007-2013 lub innymi 

programami o charakterze rozwojowym. 
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Projekty będą wdrażane centralnie. 

Typy projektów: 

- badania, ekspertyzy, wsparcie organizacyjne i materialne, inicjatywy na rzecz prowadzenia 

badań na terenach, gdzie niedostatecznie zidentyfikowano występujące problemy, a następnie 

umożliwienie wdrażania inicjatyw na terenach zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

mające na celu wsparcie prac badawczych na rzecz budowy systemów monitowania 

efektywności wdrażania i działania projektów, 

- kampanie informacyjno – promocyjne, wsparcie organizacyjne, techniczne i materialne, 

zapewniające możliwość nawiązywania współpracy i wspólnego działania przez organiza cje i  

instytucje, które własnymi siłami mogą przeprowadzać badania, analizować sytuację, 

realizować monitoring, 

- kształcenie i dokształcanie animatorów, pracowników socjalnych, terapeutów, wolontariuszy, 

szkolenia, warsztaty edukacyjne mające na celu nabycie i doskonalenie umiejętności osób, 

organizacji i instytucji pracujących z osobami wykluczonymi, 

- konferencje, szkolenie w umiejętnościach współpracy, partnerstwa, zapewnienie możliwości 

wymiany informacji i doświadczeń na różnych szczeblach i etapach działania, mające na celu 

wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi uczestnikami życia społecznego: administracją, 

trzecim sektorem, biznesem i osobami wykluczonymi społecznie (lub ich reprezentacjami),  

- kampanie informacyjne, szkolenia, konferencje służące wykształcaniu kultury dialogu i 

współpracy pomiędzy aktorami społecznymi, tak aby możliwe było dochodzenie do 

rezultatów na zasadach kompromisu, a nie partykularnych interesów,  

- projekty wspierające kreowanie warunków dla zdobywania i rozpowszechniania informacj i 

zapewniające dostęp do bazy infrastrukturalnej, która umożliwi funkcjonowanie i organizację 

pracy uczestników życia społecznego (w tym zapewnienie dostępu do technologii 

komunikacyjnych, internetu),

 

- tworzenie punktów informacyjnych i doradczych, kampanii  informacyjno-promocyjnych, 

szkolenia w zakresie sposobów i źródeł pozyskiwania informacji, służące zdobywaniu i 

rozpowszechnianiu informacji, w tym informacji niezbędnych do funkcjonowania samej 

organizacji/instytucji oraz prowadzenia przez nią działalności na rzecz osób wykluczonych, 



    Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie                                                                              

 91 

- szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe dla pracowników organizacji mające na celu 

wspieranie dobrego zarządzania, które będzie sprzyjało tworzeniu i efektywnemu wdrażaniu 

projektów wewnątrz organizacji i instytucji, 

- kampanie informacyjne, tworzenie forów i platform współpracy, dialogu i wymiany 

informacji, wypracowywanie i rozwój standardów dialogu i komunikacji, konferencje, 

szkolenia, sympozja badania i ekspertyzy służące rozwojowi dialogu i komunikacji pomiędzy 

organizacjami i instytucjami, które działają na rzecz integracji społecznej. 

Beneficjenci końcowi: 

- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U.  2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

- administracja publiczna, 

- wspólnoty formalne 

Beneficjenci ostateczni:  

Osoby, rodziny lub grupy, dla których istnieje ryzyko wystąpienia lub już występuje trudna 

sytuacja z powodu: 

- bezdomności, 

- ubóstwa, 

- konieczności zapewnienia opieki i wsparcia osobie zależnej, 

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  

- przemocy w rodzinie, 

- długotrwałego bezrobocia w rodzinie (dotyka gł. dzieci i młodzieży z takich rodzin), 

- potrzeby ochrony macierzyństwa, 

- sieroctwa, 

- braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-

wychowawcze, 

- niepełnosprawności, 

- długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

- chorób psychicznych (depresja itp.), 
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- starości; zgonu współmałżonka lub bliskiej osoby, izolacji środowiskowej,  

- alkoholizmu, narkomanii lub innych uzależnień, 

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,  

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

- zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

5.1.3.5 Wskaźniki monitorowania priorytetu

54

 

 

 Nazwa wskaźnika Wartość w roku 

bazowym 

Zakładana 

wartość w 

roku 

docelowym 

Źródło danych / 

częstotliwość pomiaru 

Wskaźnik rozwoju 

społecznego w Polsce 

(HDI) 

0,858 (2003)  Human Development 

Report 2003 UNDP 

(ISO) 

Priorytet 3 

Odsetek organizacji 

wskazujących jako 

najważniejsze pole 

działań usługi socjalne i 

pomoc społeczną 

26,6% (2004)  Podstawowe fakty o 

organizacjach 

pozarządowych – 

raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO) 

 

5.1.3.6 Indykatywny plan finansowy priorytetu 

 

Priorytet Łącznie 

Wspólnota 

Europejska 

Budżet 

Państwa 

(FIO) 

Jednostki 

Samorządu 

Terytorialnego 

Inne 

publiczne 

(PIS) 

Prywatne 

Krajowe środki 

publiczne, które 

nie są związane ze 

współfinasoawani

em środków UE 

(FIO) 

Priorytet 3: 

Trzeci 

sektor w 

usługach 

społecznych 

156,2 81,1 29,4 - 24,6 - 

 

21,0 

 

5.1.4 Priorytet 4:

 

Ekonomia społeczna 

5.1.4.1 Główny cel priorytetu 

Celem priorytetu jest wzrost znaczenia trzeciego sektora jako pracodawcy, budowanie 

wzajemnościowych form w gospodarce, wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu, 

rozwój innowacyjnych form gospodarki społecznej. 
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Ze względu na trudność badania obszaru społeczeństwa obywatelskiego istnieje możliwość skorzystania z innych wskaźników wchodzących w 

skład Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego oraz wyników innych badań ilościowych i jakościowych. 
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5.1.4.2 Opis i uzasadnienie wyboru celu i priorytetu, na który ma być udzielone wsparcie  

Priorytet 4: Ekonomia społeczna wynika bezpośrednio z zapisów Strategii Wspierania Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego, a działania realizowane w ramach tego Priorytetu są 

komplementarne z NPR na lata 2007-2013 w odniesieniu do celów strategicznych (Podniesienie 

poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej ), priorytetów strategicznych (Dobre 

rządzenie) oraz kierunków działań (wzmacnianie kapitału społecznego, rozwój ekonomii 

społecznej). 

Priorytet jest komplementarny z innymi programami operacyjnymi realizowanymi 

zaplanowanymi w NPR na lata 2007-2013 ramach programu horyzontalnego Rozwój zasobów 

ludzkich i kapitału społecznego oraz z innymi programami prowadzonymi na rzecz sektora, 

takimi jak Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) i Program Integracji Społecznej.

55

  

Ekonomia społeczna jest kategorią złożoną, łączącą społeczne i ekonomiczne aspekty aktywności 

obywatelskiej. Jej miejsce i rolę w społeczeństwie obywatelskim wyznacza szczególny, 

wynikający z inicjatywy obywatelskiej, charakter przedsiębiorczości i zaradności społecznej. 

Zarówno doświadczenia międzynarodowe, jak i bogata polska tradycja oraz obecny klimat wokół 

różnorodnych form przejawiania się ekonomii społecznej, w tym określone fakty społeczne, 

potwierdzone, miedzy innymi w inicjatywie EQUAL, w tym powstawaniu przedsięwzięć 

związanych z zatrudnieniem socjalnym, dowodzą potrzeby rozwoju tego rodzaju podmiotowości 

społeczno-ekonomicznej oraz docelowo wypracowywania polskiego modelu ekonomii 

społecznej, integralnie związanego z modelem aktywnej polityki społecznej. Należy wyrazić 

przekonanie, że coraz bardziej popularna obecnie w Polsce koncepcja ekonomii społecznej może 

być w tych poszukiwaniach przydatna. 

5.1.4.3 Spodziewane rezultaty realizacji priorytetu 



 zwiększenie zatrudnienia w trzecim sektorze, 



 wzmocnienie (ilościowy i jakościowy rozwój) wzajemnościowych i innowacyjnych form w 

gospodarce, 



 zwiększenie liczby przedsiębiorstw, które na etapie budowania strategii dobrowolnie 

uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami 

interesów 

5.1.4.4 Działania realizowane w ramach priorytetu 

Działanie 4.1 III sektor jako pracodawca  

Działanie 4.2 Budowanie wzajemnościowych form w gospodarce  

Działanie 4.3 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 

Działanie 4.4 Innowacyjne formy gospodarki społecznej 
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 Zob. Rozdział VI. Koordynacja zadań planowanych w PO SO z programami realizowanymi w ramach NPR  na lata 2007-2013 lub innymi 

programami o charakterze rozwojowym. 
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Działanie 4.1 Trzeci sektor jako pracodawca  

Z analizy danych KLON/JAWOR wynika, iż łączną wielkość zatrudnienia w organizacjach 

pozarządowych szacować można na ok. 63 000 pełnych etatów. Stanowi to poniżej 1% 

zatrudnionych poza rolnictwem. W krajach UE wskaźnik ten jest kilka lub nawet 

kilkunastokrotnie wyższy, sektor pozarządowy przejmuje tam od administracji (często wraz z 

pracownikami) część usług publicznych. Z tego punktu widzenia rozwój sektor pozarządow ego 

stanowić może potencjalnie znaczący system podmiotów tworzących miejsc pracy. Sektor 

inicjatyw obywatelskich powinien stać się w najbliższej perspektywie poważnym pracodawcą, 

zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w obszarze różnorodnych form zatrudniania osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie. Socjalny wymiar 

zatrudnienia jako domena sektora pozarządowego oraz innych instytucji i form ekonomii 

społecznej w sposób wydatni może przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku pracy, 

szczególnie w odniesieniu do określonych grup ryzyka społecznego. 

Cel:  

Celem działania jest zwiększenie zatrudnienia w szeroko rozumianym trzecim sektorze.  

Opis: 

Działanie koncentruje się na zwiększaniu jakości zasobów ludzkich i rozwoju zatrudnienia  w 

trzecim sektorze poprzez:  



 wsparcia edukacji liderów społecznych, będących aktualnymi lub potencjalnymi 

pracodawcami,  



 tworzenie warunków dla realizacji programów wspierania zatrudnienia osób w 

organizacjach pozarządowych,  

 rozwoju programów zatrudnienia socjalnego w ramach aktywności sektora 

pozarządowego. 

Obejmuje ono również diagnozowanie możliwości III sektora w zakresie zatrudnienia, edukację 

liderów społecznych, będących aktualnymi lub potencjalnymi pracodawcami,  wspieranie 

zatrudnienia osób w organizacjach pozarządowych, tworzenie adekwatnej infrastruktury 

finansowej dla działań podmiotów ekonomii społecznej.  

Udzielana pomoc będzie mieć na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia, co oznacza 

położenie szczególnego nacisku na rozwój umiejętności i kwalifikacji. 

Sposób wdrażania: 

Projekty będą wdrażane centralnie. 

Typy projektów: 
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 badania diagnozujące prawno-finansowe warunki prowadzenia przez trzeci sektor programów 

z zakresu ekonomii społecznej, 

 identyfikacja programów zatrudnienia o najwyższej skuteczności i ich upowszechnianie,  

 tworzenie programów łączących zatrudnienie w trzecim sektorze ze wsparciem grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 



 promocja trzeciego sektora jako elementu rynku pracy, 

 wypracowywanie i upowszechnianie finansowych i niefina nsowych programów 

motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w trzecim  sektorze,  



 promocja elastycznych form zatrudnienia w trzecim sektorze, 



 badania, analizy i ekspertyzy służące identyfikacji zawodów deficytowych przydatnych w 

trzecim sektorze i ekonomii społecznej,  



 badania służące identyfikacji barier, w tym prawnych (ocena wpływu legislacji), 

ograniczających zatrudnialność i powstawanie miejsc pracy w trzecim sektorze w Polsce oraz 

opracowanie rozwiązań pozwalających eliminować te bariery i uelastycznić prawo pracy z 

poszanowaniem praw pracowników,  



 tworzenie nowych programów edukacyjnych, kierunków studiów podyplomowych, 

kształcących kadry dla organizacji pozarządowych oraz (przede wszystkim) dla ekonomii 

społecznej, 



  szkolenia i warsztaty edukacyjne dla przyszłych liderów społecznych oraz potencjalnej kadry 

pracowników trzeciego sektora oraz podmiotów ekonomii społecznej,  



 rozwój narzędzi i systemów informatycznych dla trzeciego sektora oraz podmiotów ekonomii 

społecznej, 



 tworzenie/wspieranie lokalnych funduszy rozwojowych, systemu pożyczek, wkładów 

kapitałowych, poręczeń, systemu gwarancji i regwarancji, lokat kapitałowych wspierających 

ważne cele społeczne. 

 

Beneficjenci końcowi: 
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- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

- jednostki naukowe, 

- ośrodki i instytucje badawcze, 

- instytucje szkoleniowe, 

- szkoły wyższe, 

- MPS, 

Beneficjenci ostateczni: 

- wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych, 

- studenci i licealiści, 

- osoby zaangażowane w działalność podmiotów ekonomii społecznej,  

- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o 

zatrudnieniu socjalnym Dz. U. 2003 Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.) 

Działanie 4.2 Budowanie wzajemnościowych form w gospodarce 

Społeczne i gospodarcze aspekty funkcjonowania ekonomii społecznej w praktyce dowodzą tezy 

o jej przełożeniu na szerszą formułę aktywności obywatelskiej i działania w wymiarze 

wykraczającym poza socjalny, czyli „chroniony”, charakter przedsięwzięć na rynku dóbr i usług. 

Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe ma, dzięki większemu zaufaniu 

pomiędzy jej uczestnikami, istotne walory (m.in. obniżenie kosztów transakcyjnych) - także w 

świecie wysoko konkurencyjnej gospodarki. I śmiało może działać bez ubiegania się o pomoc 

publiczną. 

Działalność gospodarcza oparta nie tylko o mechanizmy rynkowe, ale również o zasady 

samopomocowe, wzajemnościowe,  współwłasność, partycypację pracowniczą i lokalne rynki 

powinna znaleźć swoje miejsce w gospodarce. Działania wzajemnościowe - zarówno w sferze 

produkcji, jak i usług - powinny obejmować obszary finansów (różnego rodzaju kasy i banki czy 

ubezpieczenia wzajemne) oraz ważne dla rozwoju gospodarki dziedziny produkcji (w 

szczególności budownictwo).  

Cel:  

Celem działania jest promowanie funkcjonowania działalność gospodarczej opartej nie tylko o 

mechanizmy rynkowe, ale również o zasady samopomocowe, wzajemnośc iowe, współwłasność, 

partycypację pracowniczą. 

Opis: 
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Działanie koncentruje się na: 



 wspieraniu ekonomii społecznej wśród młodzieży szkolnej oraz akademickiej,  



 tworzeniu partnerstw na rzecz wspólnych przedsięwzięć w gospodarce społecznej, w 

tym tworzenie platform wymiany doświadczeń, 



 wsparciu zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych oraz w Centrach Integracji 

Społecznej (CIS), 

 wspieraniu spółdzielczości mieszkaniowej, jako istotnego składnika sektora ekonomii 

społecznej, w tym jej wspólnotowych aspektów w zakresie integracji społecznej i 

realizacji zadań  dla dobra wspólnego. 

W ramach tego działania będą realizowane następujące cele: 

- wsparcie zatrudnienia w spółdzielniach mieszkalnictwa socjalnego i czynszowego,  

- wspieranie zatrudnienia osób umiarkowanie i znacznie niepełnosprawnych w spółdzielniach 

socjalnych i innych formach 

- budowanie infrastruktury wspierającej rozwój ekonomii społecznej  

Sposób wdrażania: 

Projekty będą wdrażane centralnie. 

Typy projektów: 

- tworzenie platform wymiany doświadczeń,  

- tworzenie partnerstw społeczno-biznesowych, 

- szkolenia, kampanie informacyjne, akcje promujące najciekawsze inicjatywy, 

- wsparcie organizacyjno-techniczne przedsięwzięć z zakresu wzajemnościowych  form  w 

gospodarce, 

- tworzenie instytucji doradczych i informacyjnych, 

- wspieranie akcji kredytowych i pożyczkowych dla osób i organizacji angażujących się w 

tworzenie przedsiębiorstw społecznych, 

- przeprowadzanie badań i opracowywanie analiz z zakresu wzajemnościowych form w 

gospodarce, 

Beneficjenci końcowi: 



    Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie                                                                              

 98 

- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U.  2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

- spółdzielnie,( w tym socjalne) oraz inne instytucje o charakterze wzajemnościowym, 

- szkoły wyższe, 

- przedsiębiorstwa, 

- jednostki samorządu terytorialnego, 

Beneficjenci ostateczni:  



 wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych, 



 studenci i młodzież szkolna, 

 osoby zaangażowane w działalność podmiotów ekonomii społecznej (członkowie spółdzielni 

i innych podmiotów o charakterze wzajemnościowym.  

Działanie 4.3 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 

Coraz częściej mamy do czynienia z formami społecznego zaangażowania biznesu i społecznej 

odpowiedzialności biznesu. To szczególna filozofia strategicznego myślenia o rozwoju firmy. 

Społeczne aspekty gospodarowania, w relacji z otoczeniem społecznym, stanowią 

komplementarną część aktywności biznesu w stosunku do jej ekonomicznego podłoża. Jednakże , 

działania takie to znacznie więcej niż wezwanie do filantropii i opowiedzenie się za jej 

urzeczywistnianiem. To w istocie szczególna metodyka działania instytucji rynkowych - oparta o 

rozumienie złożonych relacji między nimi, a ich społecznym i przyrodniczym otoczeniem.  

Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa 

na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę 

środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesów. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza 

tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone 

inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli 

dobrowolne zaangażowanie. Społeczne odpowiedzialność jest procesem, w ramach któreg o 

przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi grupami społecznymi, które mogą 

mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej, należy je zatem traktować jako 

inwestycję a nie koszt. Koszty i korzyści partnerów wchodzących w takie relacje, mieszcząc się 

w ramach zrównoważonego rozwoju, są porównywalne.  

Społeczna odpowiedzialność biznesu to efektywna strategia zarządzania, która poprzez 

prowadzenie dialogu społecznego, w szczególności na poziomie lokalnym przyczynia się do 

wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie ma wpływ na 

kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Rozwój 

idei społecznej odpowiedzialności biznesu i jej praktyczne przejawy wymagają w szczególności: 
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Cel:  

Celem działania jest zwiększenie zaangażowania sektora biznesu w działania podejmowane przez 

organizacje pozarządowe, rozwój współpracy tych sektorów na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych. jak również przeciwdziałanie wszelkim formom dysk ryminacji w środowisku 

pracy. 

Opis: 

Działanie koncentruje się na: 



 wspieraniu społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowoczesnej formy współpracy 

przedsiębiorstw z sektorem pozarządowym w Polsce oraz innowacyjnego sposobu 

finansowania programów społecznych,  

 promocji zaangażowania społecznego pracowników na rzecz organizacji 

pozarządowych i rozwiązywania problemów społecznych,  



 wsparciu wspólnych inicjatywy organizacji pozarządowych i firm na rzecz dobra 

wspólnego, 



 promocji idei różnorodności w środowisku pracy oraz zasady równego traktowania 

wszystkich pracowników w szczególności bez względu na płeć, rasę, pochodzenie 

etniczne, wyznawaną religię, przekonania, wiek i orientację seksualną. 

Sposób wdrażania: 

Projekty będą wdrażane centralnie 

Typy projektów: 

- promocja zaangażowania społecznego pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i 

rozwiązywania problemów społecznych, (szkolenia, warsztaty, tworzenie platform wymiany 

doświadczeń),  

- powoływanie wspólnych inicjatywy organizacji pozarządowych i firm na r zecz dobra 

wspólnego,  

-  prowadzenie doradztwa dla sektora biznesu w zakresie społecznej odpowiedzialności 

biznesu,  

- działania promocyjne i informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk,  

- badania i analizy dotyczące społecznego zaangażowania biznesu, 
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Beneficjenci końcowi: 

- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U.  2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

- przedsiębiorcy, organizacje pracodawców,  

- związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych,  

- instytucje szkoleniowe, 

- ośrodki i instytucje badawcze, 

- jednostki naukowe, 

- Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn 

Beneficjenci ostateczni: 

- wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych, 

- społeczności lokalne, 



 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 



 pracodawcy oraz ich pracownicy. 

Działanie 4.4 Innowacyjne formy gospodarki społecznej 

Cel:  

Celem działania jest wspieranie takich inicjatyw, które ze względu na swoją nowatorską formułę 

nie tylko będą skutecznie wpływać na rozwiązywanie społecznych i ekonomicznych problemów 

wspólnot, lecz także pozwolą się powszechnie replikować.  

Opis: 

W oparciu o istniejący system podmiotów ekonomii społecznej wspierać się będzie 

eksperymentalnych form zatrudnienia oraz gospodarki społecznej. Zakłada się możliwość 

powstawania, w ramach porządku prawnego, zupełnie nowych form aktywności ekonomicznej, w 

szczególności uwzględniającej lokalne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oraz 

solidarnościowe aspekty funkcjonowania podmiotów.  

Sposób wdrażania: 

Projekty będą wdrażane centralnie. 
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Typy projektów: 

- opracowanie zasad wspierania przedsięwzięć ekonomii społecznej, 

- szkolenia i warsztaty m.in. dla przedstawicieli przedsięwzięć ekonomii społecznej, agencji i 

organizacji rozwoju lokalnego i regionalnego, przedstawicieli administracji publicznej oraz 

organizacji finansujących, 

- tworzenie forów i platform wymiany doświadczeń, w zakresie innowacyjnych form 

gospodarki społecznej, 

- tworzenie modeli, narzędzi i infrastruktury służących wspieraniu sektora ekonomii 

społecznej, 

- poradnictwo nt. możliwości wsparcia dla inicjatyw ekonomii społecznej,  

- inicjatywy na rzecz integracji środowiska ekonomii społecznej,  

- wpieranie rozwoju regionalnych centrów metodycznych ekonomii społecznej pełniących 

funkcje szkoleniowe i doradcze, 

- badania, ekspertyzy z zakresu innowacyjnych form gospodarki społecznej, 

- akcje promocyjne i kampanie informacyjne nt. innowacyjnych form gospodarki społecznej, 

Beneficjenci końcowi: 

- organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U.  2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

- instytucje badawcze, 

- instytucje szkoleniowe, 

- jednostki naukowe, 

- podmioty ekonomii społecznej, 

Beneficjenci ostateczni:  



 wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych, 



 społeczności lokalne, 



 osoby zaangażowane w działalność podmiotów ekonomii społecznej,  
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 przedstawiciele administracji publicznej.  

5.1.4.5 Wskaźniki monitorowania priorytetu

56

 

 

 Nazwa wskaźnika Wartość w roku 

bazowym 

Zakładana 

wartość w 

roku 

docelowym 

Źródło danych / 

częstotliwość pomiaru 

Odsetek organizacji 

zatrudniających płatny 

personel 

33,2% (2004)  Podstawowe fakty o 

organizacjach 

pozarządowych – 

raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO) 

Liczba osób 

zatrudnionych w sektorze 

pozarządowym 

64000 (2004)  Podstawowe fakty o 

organizacjach 

pozarządowych – 

raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO) 

Odsetek organizacji 

współpracujących ze 

środowiskiem biznesu, 

firmami prywatnymi 

69,5% (2004)  Podstawowe fakty o 

organizacjach 

pozarządowych – 

raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO) 

Priorytet 4 

Działania społeczne 

najczęściej wspierane 

przez firmy (procent 

wskazań – najczęściej 

wymieniane) 

a) pomoc społeczna – 

wspieranie 

najuboższych 

b) ochrona zdrowia 

c) edukacja i oświata 

d) kultura i sztuka 

e) sport 

 

 

 

 

(2000) 

a) 72% 

 

 

b) 59% 

c) 58% 

d) 54% 

e) 48% 

 Informator 1999/2000 

Społeczne 

zaangażowanie biznesu 

w Polsce, Fundacja 

Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego (ISO) 

                                                 

56

 

Ze względu na trudność badania obszaru społeczeństwa obywatelskiego istnieje możliwość skorzystania z innych wskaźników wchodzących w 

skład Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego oraz wyników innych badań ilościowych i jakościowych. 
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Formy zaangażowania 

społecznego w firmie 

(procent wskazań – 

najczęściej wymieniane) 

a) wsparcie finansowe 

b) wsparcie rzeczowe 

c) udostępnianie usług, 

sprzętu, lokali 

d) wspólne projekty z 

organizacjami 

pozarządowymi 

e) wolontariat 

pracowniczy 

 

 

 

(2003) 

a) 75% 

b) 64% 

c) 38% 

 

d) 27% 

 

 

e) 11% 

 Menadżerowie 500 i 

odpowiedzialny biznes, 

Raport Forum 

Odpowiedzialnego 

Biznesu (ISO) 

Procent organizacji, które 

korzystają z darowizn od 

instytucji i firm 

prywatnych 

38,8% (2004)  Podstawowe fakty o 

organizacjach 

pozarządowych – 

raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO) 

Średni procent dochodu 

firmy przeznaczony na 

darowizny 

5,03% (2001)  Opinie przedsiębiorców 

MSP o systemie 

podatkowym, The 

Gallup Organization 

Poland (ISO) 

 

5.1.4.6 Indykatywny plan finansowy priorytetu 

 

Priorytet Łącznie 

Wspólnota 

Europejska 

Budżet 

Państwa 

(FIO) 

Jednostki 

Samorządu 

Terytorialnego 

Inne 

publiczne 

(PIS) 

Prywatne 

Krajowe środki 

publiczne, które 

nie są związane ze 

współfinasoawani

em środków UE 

(FIO) 

Priorytet 4: 

Ekonomia 

społeczna 

123,6 64,2 23,3 - 19,5 - 

 

16,6 

 

5.1.5 Priorytet 5: Pomoc techniczna 

5.1.5.1 Główny cel priorytetu 

Podstawowym celem pomocy  technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania 

oraz promocji  PO SO oraz EFS.  

5.1.5.2 Opis i uzasadnienie wyboru celu i priorytetu, na który ma być udzielone wsparcie  

Priorytet 5: Pomoc techniczna wynika bezpośrednio z zapisów art. 44 Rozporządzenia Rady UE, 

zgodnie z którym w ramach każdego programu operacyjnego środki finansowe pochodzące z 
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funduszy strukturalnych mogą finansować przygotowanie, mo nitoring, wsparcie administracyjne 

i techniczne, ocenę, narzędzia audytu i kontroli oraz narzędzia zwiększania zdolności 

administracyjnych do wdrażania funduszy w wysokości 4 % całości alokacji na program (w 

ramach celu „Konwergencja” oraz „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”). 

Ponadto działania realizowane w ramach priorytetu 5 są spójne z Programem Operacyjnym 

Pomoc Techniczna 2007-2013, stanowią także jego uzupełnienie oraz uszczegółowienie. 

 

Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w zarządzan iu funduszami strukturalnymi UE 

jest zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego dla zarządzania funduszami, 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami wspólnotowymi.  

Priorytet Pomoc Techniczna zapewni wsparcie procesów zarządzania i wdrażania programu, jak 

również efektywne wykorzystanie zasobów UE i krajowych, zgodnie z prawem i polityką 

Wspólnoty, poprzez:  



 utrzymanie wysokiej jakości i spójności działań związanych z wdrażaniem PO SO,  



 zagwarantowanie zgodności wdrażanych projektów z regulacjami i polityką Wspólnot, 

 wprowadzenie i realizacja odpowiednich procedur zarządzania i kontroli, zgodnych ze 

standardami Instytucji Płatniczej oraz Komisji Europejskiej, 



 organizację systemu informacji i promocji, 



 wdrożenie i organizację systemu narzędzi informatycznych dla sprawnego zarządzania i 

wdrażania działań. 

Zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja oraz kontrola działań planowanych w 

ramach PO SO działań wymaga posiadania odpowiedniego potencjału i zdolności od instytucji 

zaangażowanych w wyżej wymienione działania. Aby sprostać tym wysokim wymaganiom, na 

wszystkich szczeblach wdrażania musi być zapewniony personel odpowiedzialny za te zadania, 

posiadający odpowiednie kompetencje, przeszkolony i dysponujący odpowiednimi środkami na 

realizację wyznaczonych zadań. 

5.1.5.3 Spodziewane rezultaty realizacji priorytetu 



 wysoka jakość i spójności działań związanych z wdrażaniem PO SO. 

5.1.5.4 Działania realizowane w ramach priorytetu 

Działanie 5.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania PO SO  

Działanie 5.2 Informacja i promocja działań PO SO 

Działanie 5.3 Zakup sprzętu komputerowego 

Działanie 5.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania PO SO  

Cel:  

Celem działania jest zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, 

wdrażania, monitorowania, kontroli oaz prac Komitetu Monitorującego PO SO, służącego 

sprawnemu wdrażaniu PO SO oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS.  
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Opis: 

W ramach tego działania wspierane będą następujące rodzaje projektów: 



 projekty związane z zarządzaniem PO SO: 

- wsparcie doradcze Instytucji Zarządzającej PO SO,  

- wsparcie doradcze Komitetów Sterujących w zakresie metod wyboru i weryfikacji 

projektów, 

- doradztwo w zakresie usprawnienia systemu zarządzania PO SO i systemu kontroli 

finansowej,  

- ekspertyzy w zakresie usprawnienia systemu zarządzania PO SO, 

- szkolenia dla kadr Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji 

Wdrażających odpowiedzialnych za zarządzanie PO SO, 

 projekty związane z monitorowaniem PO SO: 

- obsługa działalności Komitetu Monitorującego PO SO i Komitetów Sterujących (w tym 

koszty administracyjne, organizacja spotkań i inne koszty związane z pracą komitetów), 

- pomoc dla Instytucji Zarządzającej PO SO w przekazaniu do Komisji Europejskiej, po 

zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący PO SO, rocznych raportów z wdrażania PO 

SO, 

- wsparcie w zakresie prawidłowego monitorowania działań określonych w PO SO,  

- zatrudnienie kadry w Instytucji Zarządzającej , Instytucjach Pośredniczących  oraz 

Instytucjach Wdrażających  odpowiedzialnych za zarządzanie PO SO. 

 projekty związane z kontrolą finansową: 

- wsparcie doradcze i szkoleniowe dla komórek audytu wewnętrznego oraz Jednostki 

Monitorująco-Kontrolnej EFS w zakresie prawidłowego stosowania zasad i procedur 

kontrolnych, 

- wsparcie przygotowania przeprowadzenia audytu zewnętrznego PO SO przez niezależną 

firmę, 
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- zatrudnienie personelu w Instytucji Zarządzającej , Instytucjach Pośredniczących  oraz 

Instytucjach Wdrażających odpowiedzialnych za kontrolę finansową PO SO, 

Beneficjenci końcowi: 

- Instytucja Zarządzająca PO SO, 

- Instytucje Pośredniczące PO SO, 

- Instytucje Wdrażające PO SO, 

- Krajowy Ośrodek Szkoleniowy EFS (KOSzEFS) 

Beneficjenci ostateczni:  

- Instytucja Zarządzająca PO SO, 

- Instytucje Pośredniczące PO SO, 

- Instytucje Wdrażające PO SO, 

- Komitet Monitorujący PO SO, 

- Komitety Sterujące, 

- Komisje Oceny Projektów, 

- Komórki audytu wewnętrznego oraz Jednostka Monitorująco-Kontrolna EFS. 

Działanie 5.2 Informacja i promocja działań PO SO 

Cel:  

Celem działania jest sprawna i efektywna realizacja działań informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących pomocy udzielanej z PO SO. 

Opis: 

Działanie koncentruje się na rozwoju narzędzi informacyjnych i promocyjnych, promocji PO SO 

i jego działań, jak również informowaniu potencjalnych odbiorców pomocy i opinii publicznej w 

zakresie możliwości oferowanych przez  EFS rezultatów pomocy oraz roli Komisji Europejskiej. 

W ramach tego działania realizowane będą następujące projekty: 
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- studia i analizy dotyczące efektywnego monitorowania i oceny procesu wdrażania PO SO, 

- ocena wykorzystania środków określonych w PO SO oraz zgodności realizowanych w jego 

ramach projektów z rozporządzeniami i politykami wspólnotowymi,  

- wsparcie w zakresie przeprowadzania oceny bieżącej  PO SO, wraz z ewaluacją zewnętrzną, 

- wydawanie i dystrybucja aktualnych oficjalnych tekstów PO SO wraz z p odręcznikami 

zawierającymi wytyczne korzystania ze wsparcia PO SO, a także materiałów informujących o 

obszarach interwencji PO SO oraz rezultatach pomocy, 

- pomoc we wdrażaniu strategii promocji poprzez wsparcie doradcze i organizacyjne, 

- pomoc dla regionalnych punktów informacyjnych EFS, 

- informowanie potencjalnych odbiorców pomocy, instytucji gospodarczych, handlowych i 

zawodowych oraz innych organizacji o zawartości pakietu pomocowego i dostępności 

środków strukturalnych na realizację konkretnych projektów, informowanie o wdrażaniu 

programu, wprowadzonych zmianach, i relokacjach, jak również o usługach oferowanych dla 

beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków, udzielania informacji dotyczących 

projektu, przeprowadzenie oceny grup projektów pod kątem ich kwalifikowalności, z 

Beneficjenci końcowi: 

- Instytucja Zarządzająca PO SO, 

- Instytucje Pośredniczące PO SO, 

- Krajowy Ośrodek Szkoleniowy EFS (KOSzEFS), 

- Regionalne Ośrodki Szkoleniowe (ROSzEFS), 

Beneficjenci ostateczni:  

- Instytucja Zarządzająca PO SO, 

- Instytucje Pośredniczące PO SO, 

- Instytucje Wdrażające PO SO, 

- Beneficjenci, 

- Punkty informacyjno-doradcze w Instytucjach Wdrażających,  
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- Sieć krajowych i regionalnych punktów informacyjnych EFS, 

- Organizacje społeczne i gospodarcze, 

Działanie 5.3 Zakup sprzętu komputerowego 

Cel:  

Celem działania jest zapewnienie sprzętu komputerowego i wyposażenia, a także niezbędnych 

rozwiązań informatycznych dla właściwego wypełnienia zadań związanych z zarządzaniem 

środkami EFS przez Instytucję Zarządzającą i inne instytucje uczestniczące we wdrażaniu 

Programu, zapewnieniu sprawnej ewaluacji, monitoringu oraz audytu projektów realizowanych w 

ramach PO SO. 

Opis: 

W ramach tego działania finansowany będzie zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz 

innych urządzeń elektronicznych , niezbędnych dla właściwego funkcjonowania Instytucji 

Zarządzającej PO SO, Instytucji Pośredniczących PO SO oraz Instytucji Wdrażających PO SO.  

Beneficjenci końcowi: 

- Instytucja Zarządzająca PO SO, 

- Instytucje Pośredniczące PO SO, 

- Instytucje Wdrażające PO SO, 

Beneficjenci ostateczni:  

- Instytucja Zarządzająca PO SO, 

- Instytucje Pośredniczące PO SO, 

- Instytucje Wdrażające PO SO, 

 

5.1.5.6 Indykatywny plan finansowy priorytetu 
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Priorytet Łącznie 

Wspólnota 

Europejska 

Budżet 

Państwa 

(FIO) 

Jednostki 

Samorządu 

Terytorialnego 

Inne 

publiczne 

(PIS) 

Prywatne 

Krajowe środki 

publiczne, które 

nie są związane ze 

współfinasoawani

em środków UE 

(FIO) 

Priorytet 5: 

Pomoc 

techniczna 

26,0 13,5 4,9 - 4,1 - 

 

3,5 

 

 

5.2: Zasady wyboru projektów  

 

5.2.1 Zasady formalne  



 spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku, 



 zgodność projektu z dokumentami programowymi (PO Społeczeństwo Obywatelskie),  

 zgodność projektu z prawodawstwem unijnym i krajowym,  



 spełnienie wymogu informowania o współfinansowaniu z EFS,  



 zgodność z celami horyzontalnymi. 

 

5.2.2 Zasady ogólne  



 zgodność ze Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Strategią Polityki 

Społecznej oraz Rządowym Programem – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 

 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, 



 adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie,  



 różnorodność i adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu, wybór 

rodzaju i charakter udzielonego wsparcia, 

 zakładane rezultaty projektu, 



 trwałość i skuteczność zaproponowanych rozwiązań, 



 możliwość upowszechniania rezultatów projektu,  



 sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad 

realizacji), 



 czytelne źródła finansowania, 



 partnerstwo i partycypacja społeczna w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji pr ojektów, 
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 uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do 

spodziewanych rezultatów realizacji projektu), 



 kwalifikowalność wydatków,  



 wiarygodność, doświadczenie i potencjał instytucjonalny beneficjenta końcowego 

(projektodawcy), 



 wykorzystanie nowoczesnych technologii. 

 

5.2.3 Zasady szczegółowe i tematyczne 

PRIORYTET 1. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne 

Działanie 1.1 Edukacja obywatelska 



 diagnoza systemu edukacji obywatelskiej (określenie potencjału kadr zajmujących się 

działalnością edukacyjno-wychowawczą, potencjału instytucji realizujących programy 

edukacyjne z zakresu wzmacniania świadomości obywatelskiej, roli wolontariuszy w edukacji 

szkolnej i pozaszkolnej, stan infrastruktury informacyjnej, ocena skuteczności dotychczasowej 

działalności wspierającej obywatelską odpowiedzialność), 

 opracowywanie programów mających na celu kształcenie kadr i programów ustawicznego 

kształcenia, 



 zgodność wdrażanych programów edukacyjnych z przepisami o systemie oświaty, 

 opracowanie systemu i metodologii badań i analiz z zakresu edukacji obywatelskiej,  

 zasady tworzenia, działania, wspierania punktów poradnictwa i informacji,  



 zastosowanie innowacyjnych technik i metod dydaktycznych.  

 

Działanie 1.2 Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych 



 charakterystyka danej społeczności lokalnej ze względu na aktywność obywateli w sprawach 

publicznych (frekwencja w wyborach krajowych i samorządowych, uczestnictwo w 

organizacjach pozarządowych), 



 opracowanie programów szkoleniowych mających na celu pobudzenie aktywności, 

zaangażowania, partycypacji społecznej społeczności lokalnych, 

 zaangażowanie członków wspólnot lokalnych w tworzenie programów i ich realizację,  

 zakres, zasięg, adresat, spodziewane rezultaty akcji promocyjnych i kampanii informacyjnych, 
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Działanie 1.3 Aktywizacja społeczności lokalnych w partnerstwach lokalnych (kapitał 

społeczny) 

 charakterystyka dotychczasowej współpracy między sektorem publicznym, sektorem 

organizacji pozarządowych i sektorem biznesu, 



 innowacyjność polityk i programów mających na celu wzmacnianie kapitału społecznego, 



 zaangażowanie wolontariuszy, partnerów społecznych, przedstawicieli instytucji publicznych 

w tworzenie polityk i programów, 



 aktywizacja społeczności lokalnych. 

 

Działanie 1.4 Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich  



 określenie zasad tworzenia ośrodków aktywizacji społecznej, zasięg działania, adresatów i 

zaangażowanie w ich działalność ostatecznych beneficjentów,  

 tworzenie partnerstw między sektorem publicznym, prywatnym i pozarządowym na szczeblu 

lokalnym. 

 

PRIORYTET 2. Silne organizacje w dobrym państwie 

Działanie 2.1 Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego 



 diagnoza sytuacji III sektora i dostosowanie działań do realnych potrzeb, 

 aktywizacja środowisk lokalnych, 



 określenie zakresu i metodologii badań prowadzonych przez organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego, 



 zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe, 

 zapewnienie cyklu szkoleń z zakresu pozyskiwania środków finansowych od grantodawców , 

sponsorów oraz z Funduszy Strukturalnych, 



 spodziewane rezultaty podjętych działań, prognozy rozwoju III sektora w wyniku podjętych 

działań. 

 

Działanie 2.2 Wyrównywanie szans organizacji – wsparcie rozwoju infrastruktury 

trzeciego sektora 



    Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie                                                                              

 112 



 tworzenie partnerstw i porozumień lokalnych, krajowych i międzynarodowych mających na 

celu wsparcie rozwoju infrastruktury trzeciego sektora, 



 zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe. 

 

Działanie 2.3 Jakość zarządzania w nowoczesnej administracji publicznej 



 opracowanie systemu badań z zakresu współpracy organów administracji publicznej z 

organizacjami pozarządowymi, 

 popularyzowanie idei zwiększania obywatelskości państwa, polegającej na włączeniu 

obywateli do procesu współdecydowania i podziału pracy,  



 zaangażowanie beneficjentów ostatecznych w realizację projektu. 

 

Działanie 2. 4 Promowanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej 



 pozyskiwanie partnerów do dialogu obywatelskiego w postaci administracji publicznej, 

biznesu i organizacji pozarządowych na szczeblu lokalnym, regionalnym, centralnym, 



 zaangażowanie beneficjentów ostatecznych w realizację projektu. 

 

PRIORYTET 3. Trzeci sektor w usługach społecznych 

Działanie 3.1 Zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez 

wzmacnianie roli i funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej 

 trafne zdiagnozowanie barier prowadzących do sytuacji sprzyjających wykluczeniu 

społecznemu i likwidowanie ich,  



 innowacyjność i adekwatność proponowanych rozwiązań do potrzeb grup znajdujących się w 

trudnej sytuacji, 



 tworzenie partnerstw i porozumień organizacji pozarządowych, administracji publicznej i 

biznesu w celu przeciwdziałania powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego,  

 zaangażowanie beneficjentów ostatecznych w poszczególne etapy realizacji projektu, 

 aktywizacja wspólnot lokalnych. 

 

Działanie 3.2 Zapewnienie dostępu do usług i dostarczanie pomocy grupom najbardziej 

narażonym na ryzyko wykluczenia społecznego 
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 określenie zasad redystrybucji dóbr i usług dla osób doświadczających trudnej sytuacji 

życiowej, 



 przygotowanie projektów i ich realizacja w partnerstwach administracji publicznej, sektora 

przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. 

 

Działanie 3.3 Zapewnienie tworzenia i funkcjonowania mechanizmów kompleksowego 

wsparcia integracji społecznej  



 innowacyjność podejmowanych działań, 



 zaangażowanie beneficjentów ostatecznych w realizację projektu, 



 prowadzenie badań i analiz (mających na celu właściwe zdefiniowanie istniejących 

problemów), których wyniki posłużą tworzeniu mechanizm ów wsparcia integracji społecznej, 



 tworzenie partnerstw z podmiotami działającymi na różnych poziomach struktury społecznej i 

terytorialnej. 

 

PRIORYTET 4: Ekonomia społeczna 

Działanie 4.1 III sektor jako pracodawca 

 prowadzenie badań i ekspertyz dotyczących możliwości III sektora w zakresie zatrudnienia, 



 opracowanie programów zatrudnienia socjalnego w ramach działalności III sektora, 



 nawiązywanie współpracy ponadnarodowej w celu poznania „dobrych praktyk” z zakresu 

zatrudnienia w sektorze pozarządowym, dostosowanie ich do warunków polskich i 

upowszechnianie, 



 dokonanie próby określenia spodziewanego wskaźnika zatrudnienia w III sektorze. 

 

Działanie 4.2 Budowanie wzajemnościowych form w gospodarce 

 popularyzowanie wiedzy na temat ekonomii społecznej, 

 tworzenie programów szkoleniowych z zakresu ekonomii społecznej, będących elementem 

edukacji szkolnej i pozaszkolnej, 

 zaangażowanie przedsiębiorców w prowadzenie działalności gospodarczej opartej o 

mechanizmy wzajemnościowych.  
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Działanie 4.3 Społeczna odpowiedzialność biznesu 



 zaangażowanie przedsiębiorców w przygotowanie i realizację projektów, 



  tworzenie partnerstw organizacji pozarządowych z przedsiębiorcami. 

 

Działanie 4.4 Innowacyjne formy gospodarki społecznej 

5. prowadzenie badań i ekspertyz z zakresu eksperymentalnych form zatrudnienia i 

eksperymentalnych form gospodarki społecznej w ramach ekonomii społecznej,  

6. tworzenie partnerstw organizacji pozarządowych z przedsiębiorcami. 

 

PRIORYTET 5: Pomoc techniczna 

Kryteria wyboru projektów w ramach priorytetu 5. Pomoc techniczna: 

 

Specyfika Pomocy technicznej  polega na tym, że  środki finansowe będą przekazywane na 

zapewnienie właściwej realizacji PO SO, w tym głównie na wspieranie procesów zarządzania, 

wdrażania, promocji PO SO, a także efektywnego wykorzystania zasobów krajowych i UE. W 

związku z tym nie zostaną określone zasady szczegółowe i tematyczne wyboru projektów 

składanych w ramach poszczególnych działań Priorytetu 5. Proces wyboru projektów będzie 

polegał w głównej mierze na odrzuceniu tych projektów, które nie będą spełniać kryteriów 

formalnych i ogólnych. Ponadto eliminacji podlegać będą te projekty, które nie są 

kwalifikowalne w ramach danego działania, lub zostały przygotowane w sposób , który nie 

gwarantuje poprawności, zgodności z przepisami prawa i efektywności wykorzystywania 

pomocy strukturalnej. 
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Rozdział VI: KOORDYNACJA ZADAŃ PLANOWANYCH W PO 

SO Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI W RAMACH NPR NA 

LATA 2007-2013 LUB INNYMI PROGRAMAMI O 

CHARAKTERZE ROZWOJOWYM 

Zadania planowane w Programie Operacyjnym Społeczeństwo Obywatelskie zostały 

skoordynowane z: 

1. innymi Programami Operacyjnymi realizowanymi w ramach NPR na lata 2007 -2013 (w 

ramach programu horyzontalnego Rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego), tzn.:  

- PO Wykształcenie i Kompetencje, 

- PO Zatrudnienie i Integracja Społeczna, 

- PO Administracja Sprawna i Służebna; 

2. innymi działaniami prowadzonymi w sektorze:  

- Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), 

- Program Integracji Społecznej. 

6.1.Koordynacja zadań planowanych w PO SO z innymi programami 

operacyjnymi w ramach programu horyzontalnego Rozwój zasobów ludzkich 

i kapitału społecznego. 

Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie został zaplanowany jako jeden z programów 

operacyjnych w ramach programu horyzontalnego (kierunki rozwoju wg ustawy o NPR) Rozwój 

zasobów ludzkich i kapitału społecznego , którego głównym celem jest podniesienie jakości 

zasobów ludzkich, wyrównywanie szans rozwojowych dla wszystkich grup społecznych, 

mobilizacja kapitału społecznego oraz poprawa jakości funkcjonowania instytucji państwowych. 

Działania podejmowane w ramach Priorytetów zapisanych w PO SO są komplementarne z 

działaniami zapisanymi w pozostałych Programach Operacyjnych będących składową ww. 

programu horyzontalnego.  

6.1.1 Program Operacyjny Wykształcenie i Kompetencje (PO WiK) 

Cele PO WiK koncentrują się na podniesieniu poziomu wykształcenia społeczeństwa, czyli 

wyposażeniu jednostek w kompetencje zwiększające ich konkurencyjność na rynku pracy oraz 

przygotowaniu ich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życ iu społeczno-

gospodarczym. 

Cele te PO WiK realizować będzie w ramach następujących Priorytetów: 



    Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie                                                                              

 116 

1. Kształcenie i wychowanie jako podstawa integracji społecznej, 

2. Edukacja na rzecz zatrudnienia, konkurencyjności i wzrostu, 

3. Efektywne zarządzanie systemem edukacji – wysoka jakość kształcenia, 

4. Pomoc techniczna. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach PO SO uzupełniają działania służące podniesieniu 

poziomu i jakości wykształcenia oraz zwiększeniu kompetencji obywateli zapisane w PO WiK i 

są z nimi komplementarne. W PO SO istotne znaczenie ma wspieranie edukacji obywatelskiej, 

które przejawiać się będzie w działaniach związanych ze zwiększaniem potencjału kadr oraz 

instytucji zajmujących się między innymi działalnością wychowawczą i realizacją programów 

edukacyjnych związanych ze wzmacnianiem świadomości obywatelskiej. Realizacji tych zadań 

służyć będą przedsięwzięcia podejmowane w ramach Priorytetu 1: Aktywni, świadomi 

obywatele, aktywne wspólnoty lokalne. W ramach Priorytetu 3: Trzeci sektor w usługach 

społecznych będą realizowane przedsięwzięcia mające na celu między innymi wspieranie 

systemu edukacji, jako jednego z elementów przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu.  

 

6.1.2 Program Operacyjny Zatrudnienie i Integracja Społeczna (PO ZiIS) 

Celem PO ZiIS jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez 

wzrost zatrudnienia i rozwój potencjału adaptacyjnego przy zapewnieniu wyższego poziomu 

spójności społecznej. Będzie on realizowany w ramach następujących Priorytetów: 

1. Rozwój dostępu do zatrudnienia  wraz ze wsparciem systemowym,  

2. Tworzenie warunków dla pełnej spójności społecznej,  

3. Wzmocnienie adaptacyjności zasobów ludzkich gospodarki i poprawa jakości pracy, 

4. Innowacyjne formy zwiększania zatrudnienia, 

5. Pomoc techniczna. 

Działania podejmowane w ramach poszczególnych priorytetów PO SO również nawiązują do 

kwestii zatrudnienia i integracji społecznej, lecz koncentrują się głównie na aspektach i 

mechanizmach „okołzatrudnieniowych” oraz wzmocnieniu roli trzeciego sektora w procesie 

integracji społecznej. Działania podejmowane w tym kierunku realizowane będą w ramach 

Priorytetu 3: Trzeci sektor w usługach społecznych oraz Priorytetu 4: Ekonomia społeczna.  
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Przedsięwzięcia podejmowane w ramach poszczególnych priorytetów PO SO i PO ZiIS są wobec 

siebie komplementarne, a ich koordynacja pozwoli na pełną realizację zapisanych w Programach 

celów. 

 

6.1.3 Program Operacyjny Administracja Sprawna i Służebna (PO ASiS) 

PO ASiS służy zwiększeniu zdolności administracji polskiej do wypełniania jej misji publicznej 

oraz wykorzystania możliwości rozwojowych wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. 

Program ten jest wyrazem kontynuacji reform administracji publicznej zapoczątkowanych w 

1989 roku. Zawarte w nim priorytety i działania wpisują się w nurt działań mod ernizacyjnych 

podejmowanych w krajach o sprawnych i demokratycznych systemach rządzenia.  

Działania podejmowane w ramach PO ASiS zostały skoncentrowane w czterech Priorytetach, 

które określają ogólny zakres zadań realizowanych w ramach PO ASiS: 

1. Jakość regulacji i legislacji, 

2. Wysoka jakość i dostępność usług publicznych, 

3. Sprawność instytucjonalna, 

4. Profesjonalna kadra urzędnicza. 

PO SO włączając się w proces budowy sprawnej i nowoczesnej administracji obywateli, 

organizacje trzeciego sektora i wspólnoty lokalne, uzupełnia założenia PO ASiS. W ramach 

Priorytetu 2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie,  realizowane będzie Działanie 

2.3 Jakość zarządzania w nowoczesnej administracji publicznej . Głównym celem działania jest 

poprawa jakości zarządzania w nowoczesnej administracji publicznej w kontekście wzajemnych 

relacji pomiędzy różnymi podmiotami życia publicznego (władza – obywatele i ich organizacje). 

W tym kontekście należy stwierdzić, iż działania te są komplementarne z działaniami zapisanymi 

w PO ASiS. 

6.2 Koordynacja zadań planowanych w PO SO z innymi działaniami 

prowadzonymi w sektorze. 

6.2.1 Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest programem dotacyjnym 

adresowanym do organizacji nie nastawionych na zysk, który powstał w celu pobudzenia oraz 

wzmocnienia inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych. Jego 
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funkcjonowanie ma charakter komplementarny w stosunku do już istniejących rozwiązań i 

praktyk w tym zakresie. Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw 

obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: 

- wspierania działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań 

publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie,  

- wspierania rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym,  

- wspierania działań organizacji pozarządowych umożliwiających im korzystanie ze środków 

Unii Europejskiej,  

- wspierania działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie inicjatyw obywatelskich, 

wymagających, z obiektywnych powodów, zintegrowanej, w oparciu o kryterium sektorowo -

branżowe lub terytorialne, określonej formuły aktywności organizacji pozarządowych,  

- promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zasady 

pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego

57

.

 

PO SO w ramach swych priorytetów realizuje powyższe cele FIO. FIO został włączony w system 

finansowania PO SO – w szacunkowym planie finansowym określającym całkowitą pulę 

środków asygnowanych na PO SO w latach 2007-2013 kwota ta wynosi 87,5 mln EUR, co 

stanowi 13,45% łącznej kwoty (650,7 mln EUR).  

 

6.2.2 Program Integracji Społecznej (Social Inclusion Program – SIP) 

Program Integracji Społecznej będzie realizowany w ramach Komponentu 2: Integracja 

Społeczna, zapisanego jako część Poakcesyjnego Projektu Wsparcia Obszarów Wiejskich 

(PPWOW). Program ten, przewidziany do sfinansowania z kredytu MBOiR, ma na celu m. in. 

poprawę spójności społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w gminach 

wiejskich o niskich dochodach dzięki wzmocnieniu potencjału lokalnych samorządów w zakresie 

planowania i realizacji strategii pomocy społecznej przy wykorzystaniu Programu Integracji 

Społecznej. 

W PPWOW sklasyfikowano działania podlegające wsparciu według 3 następujących 

komponentów: 

                                                 

57

 Załącznik do uchwały nr Nr 193/2004 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. „Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. 
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Komponent 1: Reforma administracyjna KRUS 

Komponent 2: Integracja społeczna 

Komponent 3: Świadomość społeczna 

Program Integracji Społecznej finansowany w ramach Komponentu 2: Integracja społeczna 

zostanie udostępniony ubogim gminom wiejskim w celu nabycia: najpotrzebniejszych usług 

socjalnych dla młodzieży, dorosłych, niepełnosprawnych i osób starszych, wytypowany ch w 

drodze lokalnej oceny potrzeb oraz  szkolenia kadr i usług wsparcia technicznego. Proponowana 

wielkość Komponentu 2: Integracja Społeczna 43.950.000,00 euro. Działania podejmowane w 

ramach PO SO są komplementarne z działaniami Programu Integracji Społecznej, szczególnie w 

odniesieniu do Priorytetu 3: Trzeci sektor w usługach społecznych oraz Priorytetu 4: Ekonomia 

społeczna w ramach, których podejmowane będą działania mające na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu.  
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Rozdział VII: SZACUNKOWY PLAN FINANSOWY W PODZIALE NA PRIORYTETY 

OPERACYJNE 

7.1 Tabela finansowa w podziale na lata określająca całkowitą pulę środków asygnowanych na PO SO 

 

Indykatywna tabela finansowa dla Narodowego Planu Rozwoju 2007 -2013 w mln Euro w cenach bieżących wg programu operacyjnego i roku (zobowiązania)  

Krajowy wkład publiczny 

                                                     Unia Europejska 

 w tym  

ogółem 

ogółem 

środki 

publiczne  

środki publiczne 

(UE + 

współfinasowanie 

krajowe) 

ogółem środki 

publiczne UE 

NSRO 

      

EFRR 

       

ESF 

         

FS  

  

EFRROW 

      

EFR 

Programy 

Celu 1a    

NPF 

Ogółem 

Budżet 

państwa  

Budżet 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

Inne        

Prywatne 

Priorytety i 

działania 

finansowane 

wyłącznie z 

krajowych 

środków 

publicznych 

(FIO) 

     Programy  

Operacyjne 

1=2+16 2=3+17 

3=4+12 4=5+9+10+11 5=6+7+8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 

PO Społeczeństwo 

obywatelskie  

650,7 650,7 563,2 338,0 338,0   338,0       

b.d. 

225,2 122,5   102,7   87,5 

2007 

82,0 82,0 71,0 42,6 42,6   42,6         28,4 15,4   12,9   11,0 

2008 

85,9 85,9 74,3 44,6 44,6   44,6         29,7 16,2   13,6   11,6 

2009 

89,1 89,1 77,2 46,3 46,3   46,3         30,9 16,8   14,1   12,0 

2010 

93,1 93,1 80,5 48,3 48,3   48,3         32,2 17,5   14,7   12,5 

2011 

96,3 96,3 83,4 50,0 50,0   50,0         33,3 18,1   15,2   13,0 

2012 

100,2 100,2 86,7 52,1 52,1   52,1         34,7 18,9   15,8   13,5 

2013 

104,1 104,1 90,1 54,1 54,1   54,1         36,0 19,6   16,4   14,0 

2007-2013 

650,7 650,7 563,2 338,0 338,0   338,0         225,2 122,5   102,7   87,5 
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7.1.1 Tabela finansowa zawierająca poziom współfinansowania określająca wydatki na PO SO wg priorytetu i roku 

Szacunkowa tabela finansowa dla Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie mln w euro, według priorytetów z podziałem na lata.  

Krajowy wkład publiczny 

                                                     Unia 

Europejska 

 w tym  

ogółem 

ogółem 

środki 

publiczne  

środki publiczne 

(UE + 

współfinasowanie 

krajowe) 

ogółem środki 

publiczne UE 

NSRO 

      

EFRR 

       

ESF 

         

FS  

  

EFRROW 

      

EFR 

Programy 

Celu 1a    

NPF 

Ogółem 

Budżet 

państwa 

(FIO)  

Budżet 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

Inne 

(PIS)  

Prywatne 

Priorytety i 

działania 

finansowane 

wyłącznie z 

krajowych 

środków 

publicznych 

(FIO) 

Lata 

1=2+16 2=3+17 

3=4+12 4=5+9+10+11 5=6+7+8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 

 Priorytet I 

                                  

2007 

23,8 23,8 20,6 12,4 12,4 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0   8,2 4,5 0,0 3,8 0,0 3,2 

2008 

24,9 24,9 21,6 12,9 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0   8,6 4,7 0,0 3,9 0,0 3,3 

2009 

25,9 25,9 22,4 13,4 13,4 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0   8,9 4,9 0,0 4,1 0,0 3,5 

2010 

27,0 27,0 23,4 14,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0   9,3 5,1 0,0 4,3 0,0 3,6 

2011 

27,9 27,9 24,2 14,5 14,5 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0   9,7 5,3 0,0 4,4 0,0 3,8 

2012 

29,1 29,1 25,2 15,1 15,1 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0   10,1 5,5 0,0 4,6 0,0 3,9 

2013 

30,2 30,2 26,1 15,7 15,7 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0   10,4 5,7 0,0 4,8 0,0 4,1 

2007-2013 

188,7 188,7 163,3 98,0 98,0   98,0   0,0     65,3 35,5   29,8 0,0 25,4 

Priorytet II  

                                  

2007 

19,7 19,7 17,0 10,2 10,2 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0   6,8 3,7 0,0 3,1 0,0 2,6 

2008 

20,6 20,6 17,8 10,7 10,7 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0   7,1 3,9 0,0 3,3 0,0 2,8 

2009 

21,4 21,4 18,5 11,1 11,1 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0   7,4 4,0 0,0 3,4 0,0 2,9 

2010 

22,3 22,3 19,3 11,6 11,6 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0   7,7 4,2 0,0 3,5 0,0 3,0 

2011 

23,1 23,1 20,0 12,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0   8,0 4,4 0,0 3,6 0,0 3,1 

2012 

24,0 24,0 20,8 12,5 12,5 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0   8,3 4,5 0,0 3,8 0,0 3,2 

2013 

25,0 25,0 21,6 13,0 13,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0   8,6 4,7 0,0 3,9 0,0 3,4 

2007-2013 

156,2 156,2 135,2 81,1 81,1   81,1   0,0     54,0 29,4   24,6 0,0 21,0 

Priorytet III  

                                  

2007 

19,7 19,7 17,0 10,2 10,2 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0   6,8 3,7 0,0 3,1 0,0 2,6 

2008 

20,6 20,6 17,8 10,7 10,7 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0   7,1 3,9 0,0 3,3 0,0 2,8 
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2009 

21,4 21,4 18,5 11,1 11,1 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0   7,4 4,0 0,0 3,4 0,0 2,9 

2010 

22,3 22,3 19,3 11,6 11,6 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0   7,7 4,2 0,0 3,5 0,0 3,0 

2011 

23,1 23,1 20,0 12,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0   8,0 4,4 0,0 3,6 0,0 3,1 

2012 

24,0 24,0 20,8 12,5 12,5 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0   8,3 4,5 0,0 3,8 0,0 3,2 

2013 

25,0 25,0 21,6 13,0 13,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0   8,6 4,7 0,0 3,9 0,0 3,4 

2007-2013 

156,2 156,2 135,2 81,1 81,1   81,1   0,0     54,0 29,4   24,6 0,0 21,0 

Priorytet IV  

                                  

2007 

15,6 15,6 13,5 8,1 8,1 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0   5,4 2,9 0,0 2,5 0,0 2,1 

2008 

16,3 16,3 14,1 8,5 8,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0   5,6 3,1 0,0 2,6 0,0 2,2 

2009 

16,9 16,9 14,7 8,8 8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0   5,9 3,2 0,0 2,7 0,0 2,3 

2010 

17,7 17,7 15,3 9,2 9,2 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0   6,1 3,3 0,0 2,8 0,0 2,4 

2011 

18,3 18,3 15,8 9,5 9,5 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0   6,3 3,4 0,0 2,9 0,0 2,5 

2012 

19,0 19,0 16,5 9,9 9,9 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0   6,6 3,6 0,0 3,0 0,0 2,6 

2013 

19,8 19,8 17,1 10,3 10,3 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0   6,8 3,7 0,0 3,1 0,0 2,7 

2007-2013 

123,6 123,6 107,0 64,2 64,2   64,2   0,0     42,8 23,3   19,5 0,0 16,6 

Priorytet V  

                                  

2007 

3,3 3,3 2,8 1,7 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0   1,1 0,6 0,0 0,5 0,0 0,4 

2008 

3,4 3,4 3,0 1,8 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0   1,2 0,6 0,0 0,5 0,0 0,5 

2009 

3,6 3,6 3,1 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0   1,2 0,7 0,0 0,6 0,0 0,5 

2010 

3,7 3,7 3,2 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0   1,3 0,7 0,0 0,6 0,0 0,5 

2011 

3,9 3,9 3,3 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0   1,3 0,7 0,0 0,6 0,0 0,5 

2012 

4,0 4,0 3,5 2,1 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0   1,4 0,8 0,0 0,6 0,0 0,5 

2013 

4,2 4,2 3,6 2,2 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0   1,4 0,8 0,0 0,7 0,0 0,6 

2007-2013 

26,0 26,0 22,5 13,5 13,5   13,5   0,0     9,0 4,9   4,1 0,0 3,5 

Koszty ogółem 

                                  

2007 

78,7 78,7 68,1 40,9 40,9 0,0 40,9 0,0 0,0 0,0   27,2 14,8 0,0 12,4 0,0 10,6 

2008 

82,5 82,5 71,4 42,8 42,8 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0   28,5 15,5 0,0 13,0 0,0 11,1 

2009 

85,6 85,6 74,1 44,5 44,5 0,0 44,5 0,0 0,0 0,0   29,6 16,1 0,0 13,5 0,0 11,5 

2010 

89,3 89,3 77,3 46,4 46,4 0,0 46,4 0,0 0,0 0,0   30,9 16,8 0,0 14,1 0,0 12,0 

2011 

92,5 92,5 80,0 48,0 48,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0   32,0 17,4 0,0 14,6 0,0 12,4 

2012 

96,2 96,2 83,3 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0   33,3 18,1 0,0 15,2 0,0 12,9 

2013 

99,9 99,9 86,5 51,9 51,9 0,0 51,9 0,0 0,0 0,0   34,6 18,8 0,0 15,8 0,0 13,4 

2007-2013 

650,70 650,70 563,20 338,00 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00   225,2 122,50 0,00 102,70 0,00 87,50 
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Szacunek płatności dla Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskiew mln euro, według priorytetów z podziałem na lata.  

Krajowy wkład publiczny 

                                                     Unia 

Europejska 

 w tym  

ogółem 

ogółem 

środki 

publiczne  

środki publiczne 

(UE + 

współfinasowanie 

krajowe) 

ogółem środki 

publiczne UE 

NSRO 

      

EFRR 

       

ESF 

         

FS  

  

EFRROW 

      

EFR 

Programy 

Celu 1a    

NPF 

Ogółem 

Budżet 

państwa 

(FIO) 

Budżet 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

Inne 

 

(PIS) 

Prywatne 

Priorytety i 

działania 

finansowane 

wyłącznie z 

krajowych 

środków 

publicznych 

FIO 

     Programy  

Operacyjne 

1=2+16 2=3+17 

3=4+12 4=5+9+10+11 5=6+7+8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 

 Priorytet I 

                    

  

            

2007 

2,4 2,4 2,1 1,2 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0   0,8 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3 

2008 

9,6 9,6 8,3 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0   3,3 1,8 0,0 1,5 0,0 1,3 

2009 

24,3 24,3 21,1 12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0   8,4 4,6 0,0 3,8 0,0 3,3 

2010 

25,4 25,4 22,0 13,2 13,2 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0   8,8 4,8 0,0 4,0 0,0 3,4 

2011 

26,4 26,4 22,8 13,7 13,7 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0   9,1 5,0 0,0 4,2 0,0 3,5 

2012 

27,5 27,5 23,8 14,3 14,3 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0   9,5 5,2 0,0 4,3 0,0 3,7 

2013 

28,5 28,5 24,7 14,8 14,8 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0   9,9 5,4 0,0 4,5 0,0 3,8 

2014 

26,5 26,5 22,9 13,8 13,8 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0   9,2 5,0 0,0 4,2 0,0 3,6 

2015 

18,1 18,1 15,7 9,4 9,4 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0   6,3 3,4 0,0 2,9 0,0 2,4 

2007-2015 

188,70 188,70 163,33 98,02 98,02 0,00 98,02 0,00 0,00 0,00   65,31 35,53 0,00 29,78 0,00 25,38 

Priorytet II                     

  

            

2007 

2,0 2,0 1,7 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0   0,7 0,4 0,0 0,3 0,0 0,3 

2008 

8,0 8,0 6,9 4,1 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0   2,8 1,5 0,0 1,3 0,0 1,1 

2009 

20,1 20,1 17,4 10,5 10,5 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0   7,0 3,8 0,0 3,2 0,0 2,7 

2010 

21,0 21,0 18,2 10,9 10,9 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0   7,3 4,0 0,0 3,3 0,0 2,8 

2011 

21,8 21,8 18,9 11,3 11,3 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0   7,6 4,1 0,0 3,4 0,0 2,9 

2012 

22,7 22,7 19,7 11,8 11,8 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0   7,9 4,3 0,0 3,6 0,0 3,1 

2013 

23,6 23,6 20,4 12,2 12,2 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0   8,2 4,4 0,0 3,7 0,0 3,2 

2014 

21,9 21,9 19,0 11,4 11,4 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0   7,6 4,1 0,0 3,5 0,0 2,9 

2015 

15,0 15,0 13,0 7,8 7,8 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0   5,2 2,8 0,0 2,4 0,0 2,0 
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2007-2015 

156,17 156,17 135,17 81,12 81,12 0,00 81,12 0,00 0,00 0,00   54,05 29,40 0,00 24,65 0,00 21,00 

Priorytet III 

                    

  

        

    

2007 

2,0 2,0 1,7 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0   0,7 0,4 0,0 0,3 0,0 0,3 

2008 

8,0 8,0 6,9 4,1 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0   2,8 1,5 0,0 1,3 0,0 1,1 

2009 

20,1 20,1 17,4 10,5 10,5 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0   7,0 3,8 0,0 3,2 0,0 2,7 

2010 

21,0 21,0 18,2 10,9 10,9 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0   7,3 4,0 0,0 3,3 0,0 2,8 

2011 

21,8 21,8 18,9 11,3 11,3 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0   7,6 4,1 0,0 3,4 0,0 2,9 

2012 

22,7 22,7 19,7 11,8 11,8 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0   7,9 4,3 0,0 3,6 0,0 3,1 

2013 

23,6 23,6 20,4 12,2 12,2 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0   8,2 4,4 0,0 3,7 0,0 3,2 

2014 

21,9 21,9 19,0 11,4 11,4 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0   7,6 4,1 0,0 3,5 0,0 2,9 

2015 

15,0 15,0 13,0 7,8 7,8 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0   5,2 2,8 0,0 2,4 0,0 2,0 

2007-2015 

156,17 156,17 135,17 81,12 81,12 0,00 81,12 0,00 0,00 0,00   54,05 29,40 0,00 24,65 0,00 21,00 

Priorytet IV 

                    

  

            

2007 

1,6 1,6 1,3 0,8 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0   0,5 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 

2008 

6,3 6,3 5,5 3,3 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0   2,2 1,2 0,0 1,0 0,0 0,8 

2009 

15,9 15,9 13,8 8,3 8,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0   5,5 3,0 0,0 2,5 0,0 2,1 

2010 

16,6 16,6 14,4 8,6 8,6 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0   5,8 3,1 0,0 2,6 0,0 2,2 

2011 

17,3 17,3 15,0 9,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0   6,0 3,3 0,0 2,7 0,0 2,3 

2012 

18,0 18,0 15,6 9,4 9,4 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0   6,2 3,4 0,0 2,8 0,0 2,4 

2013 

18,7 18,7 16,2 9,7 9,7 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0   6,5 3,5 0,0 2,9 0,0 2,5 

2014 

17,4 17,4 15,0 9,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0   6,0 3,3 0,0 2,7 0,0 2,3 

2015 

11,9 11,9 10,3 6,2 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0   4,1 2,2 0,0 1,9 0,0 1,6 

2007-2015 

123,63 123,63 107,01 64,22 64,22 0,00 64,22 0,00 0,00 0,00   42,79 23,28 0,00 19,51 0,00 16,63 

Priorytet V 

                    

  

            

2007 

0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

2008 

1,3 1,3 1,1 0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 

2009 

3,4 3,4 2,9 1,7 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,6 0,0 0,5 0,0 0,5 

2010 

3,5 3,5 3,0 1,8 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,7 0,0 0,6 0,0 0,5 

2011 

3,6 3,6 3,2 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,7 0,0 0,6 0,0 0,5 

2012 

3,8 3,8 3,3 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,7 0,0 0,6 0,0 0,5 

2013 

3,9 3,9 3,4 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,7 0,0 0,6 0,0 0,5 

2014 

3,7 3,7 3,2 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,7 0,0 0,6 0,0 0,5 

2015 

2,5 2,5 2,2 1,3 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,5 0,0 0,4 0,0 0,3 

2007-2015 

26,03 26,03 22,53 13,52 13,52 0,00 13,52 0,00 0,00 0,00 0,00 9,01 4,90 0,00 4,11 0,00 3,50 
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PO ogółem  

                    

  

            

2007 

8,2 8,2 7,1 4,3 4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,5 0,0 1,3 0,0 1,1 

2008 

33,2 33,2 28,7 17,2 17,2 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 6,2 0,0 5,2 0,0 4,5 

2009 

83,9 83,9 72,6 43,6 43,6 0,0 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 15,8 0,0 13,2 0,0 11,3 

2010 

87,6 87,6 75,8 45,5 45,5 0,0 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3 16,5 0,0 13,8 0,0 11,8 

2011 

91,0 91,0 78,8 47,3 47,3 0,0 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5 17,1 0,0 14,4 0,0 12,2 

2012 

94,7 94,7 82,0 49,2 49,2 0,0 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8 17,8 0,0 15,0 0,0 12,7 

2013 

98,3 98,3 85,0 51,0 51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 18,5 0,0 15,5 0,0 13,2 

2014 

91,4 91,4 79,1 47,5 47,5 0,0 47,5 0,0 0,0 0,0 0,0 31,6 17,2 0,0 14,4 0,0 12,3 

2015 

62,5 62,5 54,1 32,4 32,4 0,0 32,4 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 11,8 0,0 9,9 0,0 8,4 

2007-2015 

650,70 650,70 563,20 338,00 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,20 122,50 0,00 102,70 0,00 87,50 
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7.1.2 Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO SO  

Zasady kwalifikowalności kosztów i wydatków ponoszonych przez beneficjentów końcowych 

w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie 

(PO SO) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

 

Wydatki kwalifikowalne 

Wydatki kwalifikowalne to wydatki poniesione zgodnie z przepisami projektu rozporządzenia 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego COM(2004) 493 final oraz według zasad 

kwalifikowalności wyznaczonych na poziomie krajowym (Rozporządzenie............). 

Finansowane mogą być w szczególności: 

Wydatki związane z personelem projektu: 

- wynagrodzenia personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia 

społeczne, 

- wydatki związane z delegacją personelu, w tym  podróże, zakwaterowanie, diety, 

- wydatki związane ze świadczeniem usług księgowych. 

Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu):  

- wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, 

- wydatki na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, uczestnictwo w szkoleniach i 

studiach podyplomowych, 

- działania towarzyszące, 

- subsydiowane zatrudnienie, 

- dodatki szkoleniowe, 

- wydatki dotyczące staży/przygotowania zawodowego w miejscu pracy i szkoleń) wraz 

z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia, 

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (ekonomia społeczna), 

- dotacje na tworzenie miejsc pracy i na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 

(ekonomia społeczna), 

- określone przepisami świadczenia oraz wydatki związane z organizacją stanowisk 

pracy wolontariusza, 

Inne wydatki: 

- koszty amortyzacji sprzętu, 

- koszty wynajmu sprzętu, 
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- koszty leasingu sprzętu, 

- koszty gwarancji bankowych, 

- wydatki związane z wynajmem i udostępnieniem pomieszczeń, 

- wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, biurowego, 

technodydaktycznego, 

Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 5 tysięcy złotych, a suma 

wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10% całkowitych wydatków projektu. Ograniczenie to nie 

dotyczy projektów, których głównym celem jest zakup sprzętu. 

- wydatki związane z tworzeniem specjalistycznego oprogramowania i baz danych, w 

tym administrowania portalu internetowego, 

- zakup sprzętu specjalistycznego, 

suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10% całkowitych wydatków projektu  

- podkontraktowanie – między innymi wydatki związane z realizacją szkoleń 

zawodowych, w tym prowadzenia badań potrzeb szkoleniowych i tworzenia 

programów, 

- wydatki związane z audytem, 

- wydatki poniesione na badania, analizy i ekspertyzy, 

- wydatki związane z realizacją projektów pilotażowych, 

- wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności uczestników projektu, 

- wydatki związane z organizacją spotkań informacyjno – doradczych, 

- wydatki na działania promocyjne i informacyjne, 

- wydatki poniesione na przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb, wynikające z 

niepełnosprawności pracownika (ekonomia społeczna),  

- wydatki związane z tłumaczeniem, 

- VAT, 

- wydatki na doradztwo prawne związane bezpośrednio z projektem, 

- wydatki na wprowadzenie rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych w obszarze 

ekonomii społecznej, 

Za kwalifikowalne uznawane są również wydatki administracyjne, np.: 

- wydatki na marketing i rekrutację uczestników, 

- opłaty notarialne, 

- wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji projektów, 

wydatki związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem. 
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Wydatki niekwalifikowalne 

Zgodnie z przepisami projektu rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego COM(2004) 493 final wydatkami niekwalifikowanymi są:  

- podatek VAT podlegający zwrotowi według odrębnych przepisów, 

- pożyczki i spłaty rat oraz odsetek, 

- zakup podlegających amortyzacji mebli, sprzętu, pojazdów, 

- zakup nieruchomości i ziemi. 

Ponadto do wydatków, które nie mogą być uznane jako kwalifikowane zaliczają się w 

szczególności: 

- wydatki poniesione na przygotowanie wniosku, 

- wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, 

- wydatki nieudokumentowane, 

- wydatki związane z pracami zleconymi obliczone jako procent od kosztów 

całkowitych, 

- wydatki związane z zakupem ziemi i nieruchomości, 

- inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% całkowitych 

wydatków projektu, 

- wydatki związane z  pracami budowlanymi, z wyjątkiem adaptacji pomieszczeń dla 

osób niepełnosprawnych, przy czym wydatek taki nie może być wyższy niż 10% 

całkowitych wydatków projektu, 

- wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być 

amortyzowana zgodnie z odrębnymi przepisami, 

- odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków WE lub krajowych 

środków publicznych, 

- mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych. 

 

Wydatki kwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej 

- doradztwo dla instytucji zaangażowanych w zarządzanie, wybór projektów, 

monitorowanie pomocy, opracowywanie procedur kontrolnych oraz kontrolę 

finansową, 

- doradztwo dla Komisji Oceny Projektów, 
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- szkolenia dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie PO SO w 

zakresie zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli finansowej, 

- organizacja prac Komitetu Monitorującego PO SO oraz Komitetów Sterujących, 

- przeprowadzenie audytu zewnętrznego, 

- wsparcie kadrowe dla Instytucji Zarządzającej PO SO, Instytucji Pośredniczących 

oraz Instytucji Wdrażających w zakresie zarządzania, monitoringu i kontroli 

finansowej, 

- organizacja seminariów i konferencji, 

- organizacja szkoleń i pomoc doradcza w zakresie informowania o PO SO, 

- wydawanie i dystrybucja aktualnych oficjalnych tekstów SPO SO oraz materiałów 

informacyjnych i promocyjnych, 

- tworzenie i realizacja szczegółowych planów promocji PO SO, 

- obsługa, aktualizacja i rozwój strony internetowej poświęconej PO SO, 

- organizacja spotkań informacyjnych instytucji wdrażających PO SO, 

- przygotowanie analiz, badań i sprawozdań z wdrażania PO SO, 

- ewaluacja/ocena bieżącej realizacji projektów oraz ocena rezultatów projektów w 

ramach Działań, 

- tworzenie i utrzymywanie telefonicznych stanowisk informacyjnych (help-desks), 

- szkolenia trenerów, 

- tworzenie i utrzymywanie sieci regionalnych punktów informacyjnych, 

- zakup i instalacja sprzętu komputerowego, 

- zakup i instalacja pozostałych urządzeń elektronicznych wyposażenia biurowego. 
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Rozdział VIII: SYSTEM REALIZACJI PO SO 

System realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie zgodny 

jest z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady WE wprowadzającym ogólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Spójności oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o Narodowym Planie Rozwoju. 

 

8.1 Zasady i procedury zarządzania i wdrażania 

 

W systemie realizacji PO SO współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Społecznego uczestniczą następujące instytucje: 

8.1.1 Koordynacja i zarządzanie na poziomie strategicznym 

Instytucja Zarządzająca Narodowym Planem Rozwoju (NPR) 

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego; koordynuje działania związane z realizacją 

polityk krajowych oraz polityk Wspólnoty Europejskiej,  

Główne zadania instytucji zarządzającej NPR: 

 zapewnienie koordynacji działań realizowanych ze środków krajowych z działaniami 

współfinansowanymi ze środków wspólnotowych, 

 zapewnienie zgodności prowadzonych działań z politykami wspólnotowymi oraz 

politykami krajowymi, 

 przewodniczenie i prowadzenie sekretariatu Komitetu Monitorującego dla NPR/NSRO, 

 zagwarantowanie prawidłowości operacji finansowych w ramach pomocy,  

w szczególności poprzez wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej, 

 monitorowanie i przekazywanie danych na temat postępów wdrażania NPR/NSRO, 

programów operacyjnych oraz przebiegu wdrażania polityk wspólnotowych do Komisji 

Europejskiej. 

 

Instytucja Zarządzająca Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) 

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego; odpowiada za przygotowanie, negocjowanych z 

KE NSRO, będących podstawą do przygotowania programów operacyjnych 
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współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności (w 

okresie 2007 – 2013 NSRO zastąpiły Podstawy Wsparcia Wspólnoty); odpowiedzialny także 

za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych. 

Główne zadania instytucji zarządzającej NSRO: 

 koordynacja prac związanych z przygotowaniem sektorowych programów operacyjnych,  

 koordynacja prac związanych z przygotowaniem działań i kryteriów wyboru projektów w 

ramach programu operacyjnego, 

 udział w negocjowaniu zapisów sektorowych programów operacyjnych, 

 przygotowanie, przy współpracy z właściwymi instytucjami, jednolitych systemów 

monitorowania, zarządzania, kontroli i oceny dla wszystkich programów operacyjnych,  

 zapewnienie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących działań 

współfinansowanych ze środków UE, 

 monitorowanie i przekazywanie KE sprawozdań z postępów realizacji działań 

wdrażanych w ramach NSRO i współfinansowanych ze środków UE. 

 

Instytucja Płatnicza 

Minister właściwy ds. finansów publicznych; zajmuje się obsługą środków finansowych 

otrzymanych od KE oraz przekazywaniem ich na konto właściwych komórek finansowych w 

Instytucjach  Zarządzających programami operacyjnymi. 

 

Instytucja Audytująco - Kontrolna  

Rozważa się powołanie nowej instytucji audytowej, niezależnej od wszystkich instytucji 

zarządzających programami operacyjnymi. Instytucja ta będzie odpowiedzialna za 

zapewnienie realizacji pogłębionej kontroli finansowej w systemie wdrażania funduszy 

strukturalnych polegającej na: 

 sprawdzeniu poprawności poniesienia wydatków, na co najmniej 5% próbie wydatków w 

każdym z programów operacyjnych, 

 sprawdzeniu funkcjonowania systemu i stosowania procedur we wszystkich instytucjach 

zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych, 
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Do zadań Instytucji Audytująco - kontrolnej w okresie 2007-2013 należało będzie również 

przygotowanie: 

 strategii audytu w PO przedkładanej KE w 9 miesięcy od zaaprobowania przez nią 

programów, 

 corocznych raportów oraz raportu końcowego dla KE zawierających wyniki i wnioski z 

kontroli, 

 opinii na temat poprawności systemu kontroli i audytu służącej wystawieniu deklaracji 

zamknięcia pomocy, przekazywanej KE. 

 Instytucja Audytująco – Kontrolna sporządza raport dotyczący zgodności systemu 

wdrażania z założeniami określonymi w rozporządzeniu ogólnym KE. Raport ten 

przekazywany jest KE wraz z opisem systemu wdrażania przedkładanym przez Polskę 

jako Państwo Członkowskie w, najdalej, 9 miesięcy od zaaprobowania programów 

operacyjnych przez KE

58

. 

Warianty ulokowania Instytucji Audytująco - Kontrolnej 

1) Nowe Biuro Audytowo-Kontrolne podporządkowane Ministrowi właściwemu ds. rozwoju 

regionalnego, któremu na mocy nowej ustawy o wdrażaniu funduszy strukturalnych 

podporządkowane byłyby właściwe zespoły w ramach regionalnych UKS. 

2) Nowe Biuro Audytowo - Kontrolne podporządkowane ministrowi właściwemu ds. 

finansów publicznych, w miejsce pełniącego obecnie te funkcje BMS, oraz odpowiednie 

zespoły w ramach regionalnych UKS. W sytuacji, w której liczba programów 

operacyjnych oraz ilość środków do skontrolowania zwiększa się kilkukrotnie w 

następnym okresie programowania, konieczne jest powołanie odrębnego Biura w MF, 

którego kompetencje dotyczyłyby wyłącznie spraw kontroli funduszy strukturalnych nie 

zaś dodatkowo kilku innych obszarów kontroli skarbowej. 

 

8.1.2 Koordynacja i zarządzanie na poziomie operacyjnym 

 

Instytucja Zarządzająca PO SO  

Instytucja zarządzająca odpowiedzialna jest za skuteczne i prawidłowe zarządzanie i 

wdrażanie programu operacyjnego. Rolę Instytucji Zarządzającej PO SO pełni minister 

                                                 

58

 Funkcja ta może zostać zlecona przez instytucję zarządzającą NPR/NSRO instytucji zewnętrznej 
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właściwy ds. zabezpieczenia społecznego (Departament Pożytku Publicznego w MPS

59

). 

Działa ona pod nadzorem Komitetu Monitorującego PO SO. Instytucja zarządzająca jest 

(bezpośrednio lub pośrednio) odpowiedzialna za wdrażanie projektów i w związku z tym 

wydaje odpowiednie wytyczne, zgodne zobowiązującym systemem prawnym i wytycznymi 

Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, odnoszące się do organizacji systemu 

kontroli, sprawozdawczości, monitorowania, oceny.  

 

Do zadań Instytucji Zarządzającej należy przede wszystkim: 

 przygotowanie  Sektorowego Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie w 

podziale na priorytety, działania, z uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów, 

szacunkowego planu finansowego oraz systemu realizacji PO SO, 

 prowadzenie negocjacji zapisów PO SO z Komisją Europejską, 

 zapewnienie efektywności, poprawności oraz  koordynacji  zarządzania i wdrażania PO 

SO, 

 monitorowanie procesu realizacji PO SO – powołanie i przewodniczenie Komitetowi 

Monitorującemu, 

 przeprowadzenie ewaluacji (ocen) PO SO, 

 przygotowanie oraz przekazywanie Komisji Europejskiej sprawozdań, rocznych i 

końcowych z realizacji PO SO, 

 dokonywanie transferów środków finansowych do Instytucji Wdrażających, 

 kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach PO SO oraz 

zgodności z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, 

 przygotowanie dla Instytucji Płatniczej sprawozdań na temat nieprawidłowości 

finansowych, 

 zapewnienie prawidłowości wyboru projektów do finansowania, zgodnie z ustalonymi 

kryteriami oraz zapewnienie ich zgodności z właściwymi zasadami krajowymi i 

wspólnotowymi, 

 zapewnienie posiadania przez Instytucje Wdrażające i inne organy zaangażowane we 

wdrażanie osobnych systemów księgowania lub odpowiedniego kodeksu księgowania dla 

wszystkich transakcji związanych z projektem, 

                                                 

59

 Istnieje konieczność wzmocnienia struktury Instytucji Zarządzającej. 
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 ustanowienie procedur dla zapewnienia, że wszystkie dokumenty związane z wydatkami i 

audytem, niezbędne dla zapewnienia właściwej ścieżki audytu, są prawidłowo 

przechowywane, 

 zapewnienie otrzymywania przez Instytucję Certyfikującą wszystkich niezbędnych 

informacji o procedurach i audycie prowadzonych w związku z wydatkami, dla potrzeb 

certyfikacji, 

 monitorowanie we współpracy z Instytucją Płatniczą przepływu środków finansowych, 

 zapewnienie zgodności z wymogami informowania i publikowania,  

 

Instytucje Pośredniczące PO SO 

Istnieje możliwość, aby Instytucja Zarządzająca oddelegowała funkcje zarządzania 

poszczególnymi priorytetami i działaniami do Instytucji Pośredniczących. Role takich 

instytucji mogą pełnić inne jednostki administracji rządowej lub merytorycznie właściwe 

departamenty ministerstw i urzędów centralnych. W przypadku oddelegowania realizacji 

zadań do Instytucji Pośredniczących, Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym  

ponosi pełną odpowiedzialność  za skuteczność i prawidłowość zarządzania i wdrażania 

programu.  

 

Instytucjami Pośredniczącymi dla PO SO są: 

 Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Polityki Społecznej dla 

działań realizowanych w ramach Priorytetu 3 oraz dla działania 4.4 realizowanego w 

ramach Priorytetu 4. 

 

Instytucje Wdrażające PO SO 

Instytucjami Wdrażającymi, czyli odpowiedzialnymi za realizację działań powierzonych im 

przez Instytucję Zarządzającą (na podstawie umowy) mogą być podmioty publiczne lub 

prywatne. 

Instytucje Wdrażające odpowiedzialne są za: 

 przyjmowanie wniosków od beneficjentów końcowych, ich formalną weryfikację oraz 

ocenę (w ramach komisji ds. oceny merytorycznej projektów. Komisje ds. oceny 

projektów powołane są po uzgodnieniu ich składu z Instytucją Zarządzającą. Komisje ds. 

merytorycznej oceny projektów przeprowadzają szczegółową ocenę projektów na 

podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący), 
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 przygotowywanie i podpisywanie umów z beneficjentami końcowymi na podstawie 

upoważnienia wynikającego z umowy zawartej miedzy Instytucją Zarządzającą PO SO a 

Instytucją Wdrażającą PO SO, 

 monitorowanie realizacji projektów, 

 kontrolowanie sposobu wykorzystania dofinansowania, 

 zagwarantowanie zgodności operacji podejmowanych w ramach działań z politykami 

Wspólnoty w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów 

publicznych oraz przekazywania o nich informacji, 

 zagwarantowanie zgodności operacji podejmowanych w ramach działań z zasadami 

pomocy publicznej, 

 dokonywanie refundacji poniesionych kwalifikowanych i zweryfikowanych wydatków 

beneficjentom ostatecznym. 

 

Komitety Sterujące 

Komitety Sterujące są powoływane przez Instytucję Zarządzającą w ramach każdego z 

czterech priorytetów. Instytucja Zarządzająca PO SO przewodniczy takiemu Komitetowi 

Sterującemu, określa tryb jego działania  i zapewnia obsługę jego prac. Komitety Sterujące 

pełnią funkcje doradcze w stosunku do Instytucji Zarządzającej PO SO. Do zadań Komitetu 

Sterującego należy opiniowanie i rekomendowanie Instytucji Zarządzającej PO SO listy 

projektów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zadaniem Komitetu Sterującego jest także przedkładanie Instytucji Zarządzającej PO SO 

opinii i zaleceń w sprawie rocznego podziału środków na projekty przeznaczone do 

finansowania z EFS. Dla właściwej merytorycznej oceny złożonych projektów Komitet 

Sterujący może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług 

innych instytucji.  Posiedzenia Komitetu odbywają się po przedstawieniu przez komisję ds. 

oceny projektów listy rankingowej złożonych projektów.  

W skład Komitetów wchodzą: 

 przedstawiciele Instytucji Zarządzającej PO SO, 

 przedstawiciele Instytucji Pośredniczących PO SO, 

 przedstawiciele jednostki Monitorująco-Kontrolnej EFS, 

 przedstawiciele Instytucji Wdrażających PO SO  

 przedstawiciele ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej 

programem, 
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 przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, 

 przedstawiciele organizacji pozarządowych.  
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8.2 Zarządzanie finansowe i kontrola 

Ogólne zasady dotyczące realizacji systemu zarządzania finansowego i kontroli, powoływania 

instytucji biorących udział w kolejnych etapach systemu, a także głównych zadań 

poszczególnych instytucji określone są w art. 57 – 61 rozporządzenia ogólnego Rady UE 

COM (2004) 492 ost. 

 

8.2.1 Przepływy finansowe 

 

Wszystkie środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej zostają przekazane na 

wyodrębnione rachunki bankowe, utworzone w Narodowym Banku Polskim, zarządzane 

przez ministra właściwego ds. finansów publicznych. Środki te zostaną przeliczone na 

złotówki wg ustalonego kursu i przekazane w całości do dyspozycji ministrów właściwych, 

odpowiedzialnych za zarządzanie programami operacyjnymi. W przypadku PO SO minister 

właściwy ds. zabezpieczenia społecznego odpowiedzialny jest za przekazywanie środków 

finansowych do beneficjentów. Przy dystrybucji środków finansowych pochodzących z 

funduszy strukturalnych istnieje także możliwość wykorzystania instytucji grantu globalnego 

i regrantingu. Dostępne fundusze, w zależności od potrzeb, mogą być traktowane jako środki 

na refundację poniesionych w ramach danego programu operacyjnego wydatków lub jako 

środki na pokrycie kosztów bieżących w ramach programu. Wszystkie środki publiczne na 

realizację NPR są planowane przez IZ NPR i udostępniane na podstawie prognoz płatności 

dokonywanych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i poszczególne 

instytucje zarządzające programami operacyjnymi.  

 

8.2.2 Zarządzanie finansowe i kontrola na poziomie strategicznym 

 

Instytucja Płatnicza  

Funkcję Instytucji Płatniczej PO SO pełni Minister Finansów. Obsługę jej zapewnia 

Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów. 

Główne zadania instytucji płatniczej: 

 obsługę rachunków, na których gromadzone są środki z UE, 

 przekazywanie środków finansowych na konta właściwych instytucji zarządzających, 

 raportowanie na temat przepływów finansowych do instytucji zarządzającej NPR / 

NSRO, 

 przekazywanie KE rocznej prognozy wydatków dla bieżącego i następnego roku, 
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 weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań na temat nieprawidłowości finansowych. 

 

8.2.2 Zarządzanie finansowe i kontrola na poziomie operacyjnym 

 

Instytucja Zarządzająca  

Instytucją odpowiedzialną za przekazywanie środków finansowych do beneficjentów dla PO 

SO jest minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego. 

Instytucja ta odpowiada za: 

 obsługę rachunków, na których gromadzone są środki z UE, 

 przekazywanie środków finansowych na konta beneficjentów, 

 raportowanie na temat przepływów finansowych do Instytucji Zarządzającej 

NPR/NSRO, 

 przekazywanie KE i ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych rocznej 

prognozy wydatków dla bieżącego i następnego roku. 

 

Instytucja Poświadczająca (Certyfikująca) PO SO 

Komórka organizacyjna, wyodrębniona ze struktury Instytucji Zarządzającej (departament lub 

biuro); zajmuje się certyfikacją poniesionych przez beneficjentów wydatków oraz 

przygotowaniem i przedkładaniem KE poświadczonych deklaracji wydatków;  

Główne zadania Jednostki Poświadczającej (Certyfikującej): 

 przygotowywanie i przedkładanie Komisji Europejskiej poświadczonych deklaracji 

wydatków i wniosków o płatność (w formie elektronicznej), 

 poświadczenie, że deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych 

systemów księgowych oraz jest oparta na weryfikowalnych dokumentach 

uzupełniających, 

 poświadczanie zgodności poniesionych wydatków z zasadami wspólnotowymi  

i krajowymi,  

 zapewnienie dla potrzeb certyfikacji, że otrzymała właściwe informacje od Instytucji 

Zarządzającej odnośnie procedur i audytów prowadzonych w związku z wydatkami 

ujętymi w oświadczeniu o wydatkach; 

 uwzględnienie dla potrzeb certyfikacji wyników wszystkich audytów 

przeprowadzonych przez lub na zlecenie jednostki audytowej; 
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 przygotowanie wytycznych odnośnie wydatków kwalifikowalnych w ramach 

programu operacyjnego, 

 utrzymywanie dokumentacji księgowej wydatków zadeklarowanych Komisji w formie 

elektronicznej, 

 zapewnienie zwrotu wszelkich środków finansowych Wspólnoty, które zostały 

niewłaściwie wypłacone w wyniku wykrytych nieprawidłowości. 

Jednostka Audytu PO SO 

Jednostka audytu programu operacyjnego jest niezależnym od Instytucji Zarządzającej oraz 

od Instytucji Poświadczającej, powołanym przez państwo członkowskie organem 

odpowiedzialnym za kontrolę właściwego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli. 

Główne zadania Jednostki Audytu: 

 zapewnienie prowadzenia audytu zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli,  

 zapewnienie, że kontrole operacji będą przeprowadzane na podstawie odpowiedniej 

próby, umożliwiającej zweryfikowanie zadeklarowanych wydatków, 

 przedstawienie KE w ciągu 6 miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego 

strategii audytu obejmującej organy, które będą przeprowadzały kontrole, stosowaną 

w niej metodę, metody wybierania próby w przypadku kontroli działań oraz 

szacunkowy plan kontroli, 

 do 30 czerwca każdego roku, w latach 2008-2016 

 przygotowanie rocznego sprawozdania z kontroli, zawierającego wyniki kontroli 

przeprowadzonych w poprzednim roku zgodnie ze strategią audytu obowiązującą 

program operacyjny oraz wszelkie braki wykryte w systemach zarządzania i kontroli 

programem operacyjnym. Informacje za lata 2014 i 2015 mogą być dołączone do 

sprawozdania końcowego, wraz z deklaracją ważności, 

 wyrażenie opinii co do tego, czy system zarządzania i kontroli działał skutecznie, 

dając jednocześnie pewność poprawności deklaracji wydatków przedstawianych KE w 

ciągu roku oraz pewność zgodności z prawem i prawidłowości podstawowych 

transakcji, 

 dostarczanie deklaracji zamknięcia programu operacyjnego, oceniającej ważność 

wniosku o płatność końcowego salda oraz zgodności z prawem i prawidłowości 

podstawowych transakcji objętych końcową deklaracją wydatków, 
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 przekazywanie sprawozdań z audytu do Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego. 

 

Audyt systemu zarządzania i kontroli prowadzony jest przez jednostkę organizacyjną 

Ministerstwa Finansów – Biuro ds. Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE. Za 

koordynację zadań związanych z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym we wszystkich 

jednostkach zaangażowanych we wdrażanie środków pochodzących z UE odpowiada Główny 

Inspektor Audytu Wewnętrznego. Audyt wewnętrzny na szczeblu Instytucji Zarządzającej 

prowadzi komórka organizacyjna wyodrębniona ze struktury Instytucji Zarządzającej. 

Odpowiedzialne jest za nadzorowanie właściwego działania systemu zarządzania i kontroli.  

 

Organ oceny zgodności 

Zgodnie z art. 70 rozporządzenia ogólnego Rady UE organ oceny zgodności przygotowuje 

sprawozdanie zawierające wyniki oceny utworzonych dla programu operacyjnego systemów 

zarządzania i kontroli, a także opinie na temat ich zgodności z wymogami określonymi w art. 

57-61 rozporządzenia ogólnego Rady UE. W przypadku, gdy sprawozdanie wskazuje wady 

systemu, a opinia zawiera zastrzeżenia, państwo członkowskie przygotowuje w porozumieniu 

z Komisją Europejską plan zawierający działania naprawcze, które należy podjąć wraz z 

harmonogramem ich wdrożenia. 

 

Organ oceny zgodności powinien być powołany najpóźniej po przyjęciu programu 

operacyjnego. Organem oceny zgodności może być jednostka audytu, pod warunkiem, że 

będzie dysponować odpowiednim potencjałem. Organ oceny zgodności musi posiadać 

niezależność funkcjonowania, a także musi prowadzić swoje działania zgodnie z 

międzynarodowymi standardami kontroli.  

 

Jednostka Monitorująco – Kontrolna EFS 

Instytucja Zarządzająca współpracuje z krajową Jednostką Monitorująco - Kontrolną EFS 

utworzoną w MGiP.  

Główne zadania Instytucji Monitorująco- Kontrolnej EFS: 

 gromadzenie danych, sprawdzanie i kontrola wydatków w ramach EFS, 

 monitorowanie i kontrola zasad kwalifikowalności wydatków ramach EFS, 
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 kontrola przestrzegania ustalonych procedur i zasad oraz systemu przyznawania 

pomocy z EFS na wszystkich poziomach wdrażania PO SO (Instytucja Zarządzająca, 

Instytucje Wdrażające, Instytucje Pośredniczące PO SO), 

 przedkładanie na podstawie okresowych sprawozdań Instytucji Zarządzającej i 

Instytucji Pośredniczącej  PO SO rocznych raportów  z realizacji EFS dla Instytucji 

Zarządzającej PWW, Instytucji Płatniczej, Komitetu Monitorującego NPR oraz 

Komisji Europejskiej, 

 współpraca z organami kontroli skarbowej ( na zasadzie udziału eksperckiego) przy 

planowaniu i przeprowadzaniu kontroli pogłębionej, w tym przy określaniu próby na 

potrzeby wyrywkowej kontroli projektów realizowanych w ramach PO SO, przy 

wsparciu EFS, 

 udział w pracach Komitetu Sterującego PO SO 

 przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektów 

współfinansowanych z EFS, co najmniej przez 3 lata od daty ostatniej płatności 

przekazanej przez Komisję Europejską w ramach PO SO. 
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 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO SO 

(oddelegowane funkcje zarządzające)  

Weryfikacja i potwierdzenie płatności przez 

Instytucję Pośredniczącą 

Wydział finansowy 

Instytucji   

Pośredniczącej 

(komórka niezależna od 

Inst. Pośredniczącej) 

 

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PO SO 

Weryfikacja i przeprowadzanie certyfikacji płatności  

Instytucja Wdrażająca 

weryfikacja i potwierdzenie 

płatności, potwierdzanie faktur 

 

Audyt systemu 

przez audytora 

zewnętrznego

 

Projektodawca 

 Instytucja Wdrażająca 

weryfikacja i potwierdzenie 

płatności, potwierdzanie faktur 

 

Audyt systemu 

przez niezależną 

komórkę 

wewnętrzną 

audytu

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA                       WYDZIAŁ FINANSOWY 

                        PO SO                                                                 

IŻ PO SO 

         

Weryfikacja i potwierdzenie płatności                     (komórka niezależna od 

Inst. Zarządzającej) 

Audyt systemu przez 

niezależną komórkę 

wewnętrzną audytu

 

 Przepływ płatności z Funduszy Strukturalnych  

  

Potwierdzanie i weryfikacja płatności z 

FunduszyStrukturalnych, monitoring rzeczowy i finansowy 

 

 Audyt systemu 

Kontrola pogłębiona

 

Wykonywana przez Urzędy Kontroli Skarbowej 

 

Poświadczanie zamknięcia pomocy

 

Biuro ds. Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE

 

KOMISJA EUROPEJSKA 

 

Audyt i kontrola przeprowadzane przez komórki kontrolne 

INSTYTUCJA PŁATNICZA  

(MF, Dep. Instytucji Płatniczej) 

Obsługa rachunków, kontrola finansowa 

Audyt 

systemu 

przez Biuro 

Audytu 

Wewnętrzn

e

go

 

Projektodawca 
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8.3. Monitorowanie realizacji programu 

System monitoringu ma na celu kontrolowanie przebiegu, sposobu oraz efektów realizacji 

działań współfinansowanych ze środków UE. Wszystkie jednostki uczestniczące w procesie 

przepływu środków z budżetu UE na wszystkich poziomach zarządzania stosują jednolite 

zasady monitoringu, zarówno finansowego, jak i rzeczowego oraz przedstawiają informacje i 

sprawozdania na temat realizacji działań. Minitorowanie należy do obowiązków Instytucji 

Zarządzającej nadzorowanej przez Komitet Monitorujący 

 

8.3.1 Komitet Monitorujący NPR/NSRO 

Instytucja zarządzająca NPR/NSRO jest m.in. odpowiedzialna za zapewnienie skuteczności  

i efektywności wykorzystania środków finansowych w ramach polityk krajowych i polityk 

Unii Europejskiej. W celu zapewnienia efektywności i jakości realizacji pomocy minister 

właściwy ds. rozwoju regionalnego, pełniący funkcję instytucji zarządzającej NPR/NSRO, 

powołuje komitet monitorujący dla NPR, który jednocześnie pełni funkcję komitetu 

monitorującego dla NSRO. Do głównych zadań Komitetu Monitorującego NPR/NSRO 

należy m.in. rozpatrywanie propozycji zmian w zapisach programów operacyjnych mających 

wpływ na osiąganie wskaźników rzeczowych i finansowych określonych dla NPR-u i 

wynikających z niego dokumentów strategicznych, uzgadnianych z Komisją Europejską. 

Skład Komitetu Monitorującego NPR/NSRO 

W skład Komitetu Monitorującego NPR wchodzą przedstawiciele: 

 Instytucji Zarządzającej NPR,  

 Instytucji Zarządzającej NSRO,  

 Instytucji Zarządzających programami operacyjnymi,  

 Instytucji Zarządzającej programami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 

oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, 

  ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej NPR, 

  partnerów społecznych, gospodarczych, jak również przedstawiciele reprezentujący 

społeczeństwo obywatelskie. 

 Ponadto w pracach komitetu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: przedstawiciel KE, 

przedstawiciel EBI oraz EFI. W ramach Komitetu Monitorującego mogą być również 

tworzone podkomitety monitorujące zagadnienia horyzontalne.  
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8.3.2 Komitet Monitorujący PO SO 

Komitet Monitorujący jest ciałem kolegialnym powoływanym w celu zapewnienia 

właściwego monitorowania, ewaluacji oraz efektywnego wdrażania PO SO. 

Komitet Monitorujący zostaje powołany przez Państwo Członkowskie w porozumieniu z 

Instytucją Zarządzającą, z uwzględnieniem wyników konsultacji z partnerami. Komitet 

Monitorujący powinien zostać powołany w przeciągu trzech miesięcy od momentu 

zatwierdzenia programu operacyjnego przez KE. Komitet Monitorujący jest zobowiązany do 

przygotowania własnego regulaminu działań i uzgodnienie go z Instytucją Zarządzającą. 

Instytucja Zarządzająca PO SO będzie przewodniczyć pracom Komitetu Monitorującego. 

Instytucja Zarządzająca PO SO będzie także pełnić funkcję sekretariatu Komitetu 

Monitorującego, polegającą na organizowaniu posiedzeń Komitetu, przygotowywanie 

materiałów na posiedzenia Komitetu oraz sporządzanie protokołów z tych posiedzeń.    

 

Skład Komitetu Monitorującego PO SO. 

W skład Komitetu Monitorującego wchodzą : 

 przewodniczący – minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego lub wskazana 

przez niego osoba, 

 przedstawiciele Instytucji Zarządzającej NPR, 

 przedstawiciele Instytucji Koordynującej Program Horyzontalny, 

 przedstawiciel Instytucji Zarządzającej PO SO, 

 przedstawiciel Instytucji Płatniczej, 

 przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, terenowych,  

 przedstawiciele władz samorządowych  oraz innych podmiotów zaangażowanych w 

proces budowania „społeczeństwa obywatelskiego” m.in. partnerzy społeczni, 

organizacje pozarządowe, eksperci, 

 w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć także, w charakterze 

doradców przedstawiciele KE . 

 

Zadania Komitetu Monitorującego PO SP 

Do zadań Komitetu Monitorującego będą należały m.in. : 

 nadzór nad Instytucją Zarządzającą, 

 nadzorowanie postępów realizacji PO SO i zatwierdzanie jego ewentualnych zmian, 
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 zatwierdzanie ekspertów oceniających wnioski o finansowanie działań PO SO, 

  rozpatrywanie i zatwierdzanie działań i kryteriów wyboru projektów w ramach 

programu, 

 okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych  

w programie, 

 badanie rezultatów realizacji programu,  

 przesuwanie środków finansowych w ramach priorytetów i działań realizowanych  

w programach operacyjnych, 

 rozpatrywanie i zatwierdzanie przygotowanych przez instytucję zarządzającą 

sprawozdań z wdrażania PO SO, 

 analizowanie i zatwierdzanie propozycji zmian do treści decyzji KE dotyczącej 

wkładu funduszy, 

 rozpatrywanie i zatwierdzanie planu działań informacyjnych i promocyjnych w 

ramach programu, 

 

Dane dotyczące procesu monitorowania można będzie podzielić na dane związane z 

finansowaniem oraz dane obrazujące zakres i wyniki działań i będą ujęte w formie raportów, 

sporządzanych i składanych Instytucji Zarządzającej PO SO po zakończeniu każdego 

kwartału kalendarzowego (raport kwartalny), roku (raport roczny) oraz po zakończeniu 

realizacji PO SO. 

 

8.3.3 Zasady i tryb sprawozdawczości 

Zgodnie z art. 66 rozporządzenia ogólnego Rady UE począwszy od 2008 r., najpóźniej do 30 

czerwca każdego roku Instytucja Zarządzająca przekazuje KE roczne sprawozdanie z 

wykonania programu operacyjnego. W terminie do 30 czerwca 2016 r. Instytucja 

Zarządzająca powinna przekazać KE sprawozdanie końcowe z wykonania programu 

operacyjnego. 

Sprawozdania roczne i sprawozdanie końcowe zawierają następujące informacje: 

 postęp we wdrażaniu programu operacyjnego oraz jego priorytetów w odniesieniu do 

ich szczegółowych, weryfikowalnych celów wraz z podaniem ilości, o ile jest to 

możliwe, wskaźników fizycznych, wskaźników wdrożeniowych, wyników i skutków 

dla danego priorytetu, 
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 wdrażanie finansowania programu operacyjnego podające, dla każdego priorytetu 

szczegóły wydatków poniesionych przez beneficjenta oraz wysokość pomocy 

publicznej, całkowitą kwotę płatności otrzymanych z KE wraz z ilościowym 

określeniem  wskaźników finansowych, 

 kroki podjęte przez Instytucję Zarządzającą oraz przez Komitet Monitorujący w celu 

zagwarantowania jakości i skuteczności procesu wdrażania, w szczególności: 

 działania związane z monitorowaniem i oceną, w tym postanowienia dotyczące 

gromadzenia danych, 

 podsumowanie istotnych problemów napotkanych w trakcie wdrażania programu 

operacyjnego oraz wszelkich podjętych w tym kontekście środków, 

 stan wykorzystania pomocy technicznej, 

 działania podjęte w związku z promocją i informacją na temat programu 

operacyjnego, 

 oświadczenie na temat przestrzegania prawa wspólnotowego podczas wdrażania 

programu operacyjnego oraz tam, gdzie to właściwe wskazanie napotkanych 

problemów i środków podjętych w celu ich rozwiązania, 

 informacje o postępie i finansowaniu dużych projektów oraz globalnych dotacji, 

 informacje na temat zasad regulujących przyznawanie preferencyjnego 

finansowania obszarów o niekorzystnym położeniu naturalnym, 

 informacje na temat wykorzystania pomocy zwróconej Instytucji Zarządzającej lub 

innym instytucjom publicznym podczas okresu wdrażania programu operacyjnego 

 

Dodatkowo zgodnie z art. 67 rozporządzenia ogólnego Rady UE, przy okazji składania 

rocznego sprawozdania z wykonania programu operacyjnego przeprowadzane będzie 

coroczne badanie programu. KE i Instytucja Zarządzająca analizować będą postęp we 

wdrażaniu programu operacyjnego, główne wyniki osiągnięte w poprzednim roku, wdrażanie 

finansowania oraz inne czynniki, pod kątem usprawnienia procesu wdrażania. Analizą mogą 

zostać również objęte wszelkie aspekty dotyczące systemu zarządzania i kontroli.   
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8.3.4 Wskaźniki monitorowania PO SO

60

 

Wskaźniki monitorowania PO SO - na podstawie Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego 

 Nazwa wskaźnika Wartość w roku 

bazowym 

Zakładana 

wartość w 

roku 

docelowym 

Źródło danych / 

częstotliwość 

pomiaru 

Frekwencja w kolejnych 

wyborach:  

a) parlamentarnych 

b) prezydenckich 

c) lokalnych 

   c1) do rad gmin 

   c2) do rad powiatów 

   c3) do sejmików 

województw 

   c4) wójtów, 

burmistrzów i 

prezydentów miast 

d) do PE 

e) w referendum 

 

 

f) 46,29% (2001) 

g) 61,12% (2000) 

h)    

   c1) 44,12% (2002) 

   c2) 49,48% (2002) 

   c3) 44,23% (2002) 

 

   c4) 44,24% (2002) 

 

 

i) 20,42% (2004) 

j) 58,85% (2003 – 

referendum 

akcesyjne) 

 GUS; PKW 

Biura Porad 

Obywatelskich: 

d) liczba BPO,  

e) ilość udzielonych 

porad w BPO,  

f) liczba klientów BPO 

 

 

d) 21 (2001) 

 

e) 18300 (2001) 

 

f) 16000 (2001) 

 Związek Biur 

Porad 

Obywatelskich, 

Indeks 

Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

(ISO) 

Odsetek Polaków 

podejmujących jedną z 

form niepartyjnych 

działań politycznych 

(odsetek wolontariuszy 

wśród dorosłych 

Polaków) 

18,3% (2004)  Wolontariat, 

filantropia i 1% 

- raporty z badań 

Klon/Jawor 

(ISO) 

Priorytet 1 

Odsetek Polaków 

deklarujących 

przynależność do 

organizacji 

pozarządowej/ruchu 

społecznego lub 

religijnego 

20,3% (2004)  Wolontariat, 

filantropia i 1% 

- raporty z badań 

Klon/Jawor 

(ISO) 

                                                 

60

 Ze względu na trudność badania obszaru społeczeństwa obywatelskiego istnieje możliwość skorzystania z innych wskaźników 

wchodzących w skład Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego oraz wyników innych badań ilościowych i jakościowych. 
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Udział procentowy osób 

deklarujących 

przekazywanie na rzecz 

organizacji 

pozarządowych lub 

organizacji pożytku 

publicznego: 

c) pieniędzy / darów 

(wśród wszystkich 

Polaków) 

d) 1% podatku (wśród 

podatników) 

 

 

 

 

 

 

 

c) 39,2% (2004) 

 

 

d) 2,8% (2004) 

 Wolontariat, 

filantropia i 1% 

- raporty z badań 

Klon/Jawor 

(ISO); 

Ministerstwo 

Finansów 

Średnia wartość 

darowizny na rzecz 

organizacji 

103 zł (2004)  Wolontariat, 

filantropia i 1% 

- raporty z badań 

Klon/Jawor 

(ISO) 

Liczba godzin 

przeznaczanych przez 

wolontariuszy na pracę 

społeczną  

h) 1-5 godz. 

i) 6-15 godz. 

j) 16-50 godz. 

k) 51-150 godz. 

l) 151-500 godz. 

m) więcej niż 500 godz. 

n) trudno powiedzieć 

 

 

 

(2004) 

h) 17,7% 

i) 22,7% 

j) 18,5% 

k) 13,6% 

l) 10,2% 

m) 5,8% 

n) 11,5% 

 Wolontariat, 

filantropia i 1% 

- raporty z badań 

Klon/Jawor 

(ISO) 

Udział procentowy 

przedstawicieli grup 

społecznych 

aktywizujących/ 

animujących działania 

dla społeczności lokalnej 

(liderów) –najczęściej 

wymieniane: 

e) ktoś z władz 

f) ksiądz 

g) nauczyciel 

h) org. społeczne 

 

 

 

 

 

 

 

(2003) 

e) 22,2% 

f) 18,2% 

g) 12,1% 

h) 11,4% 

 Diagnoza 

społeczna 2003 

(ISO) 

Wskaźnik określający 

stopień łamania praw 

politycznych w Polsce 

1 (2002)  Freedom House 

Political Rights 

Index (ISO) 

Wskaźnik określający 

stopień korupcji w Polsce 

3,6 (2003)  Transparency 

International 

Corruption 

Perception Index 

(ISO) 
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Wskaźnik określający 

wolność prasy 

20 (2005)  Freedom House 

Press Freedom 

Index (ISO) 

 

 

 Nazwa wskaźnika Wartość w roku 

bazowym 

Zakładana 

wartość w 

roku 

docelowym 

Źródło danych / 

częstotliwość 

pomiaru 

Wskaźnik stopnia 

rozwoju i zdolności 

przetrwania sektora 

pozarządowego w Polsce 

2,3 (2004)  USAID NGO 

Sustainability 

Index (ISO) 

Liczba zarejestrowanych 

organizacji wg rejestru 

REGON w podziale na 

województwa 

a) zachodniopomorskie 

b) pomorskie 

c) warmińsko-

mazurskie 

d) podlaskie 

e) lubuskie 

f) wielkopolskie 

g) kujawsko-pomorskie 

h) mazowieckie 

i) łódzkie 

j) świętokrzyskie 

k) lubelskie 

l) dolnośląskie 

m) opolskie 

n) śląskie 

o) małopolskie 

p) podkarpackie 

q) ogółem 

 

 

 

(2004) 

a) 2270 

b) 3587 

c) 2128 

d) 1620 

e) 1495 

f) 4496 

g) 2453 

h) 9620 

i) 3084 

j) 1335 

k) 2632 

l) 4384 

m) 1135 

n) 5566 

o) 4727 

p) 2571 

q) 53103 

 Podstawowe 

fakty o 

organizacjach 

pozarządowych 

– raporty z 

badań 

Klon/Jawor 

(ISO) 

Odsetek organizacji 

należących do: 

c) branżowych, 

regionalnych lub 

ogólnokrajowych 

federacji, porozumień 

i związków  

d) zagranicznych lub 

międzynarodowych 

porozumień 

 

 

c) 36% (2004) 

 

 

 

 

d) 11% (2004) 

 

 Podstawowe 

fakty o 

organizacjach 

pozarządowych 

– raporty z 

badań 

Klon/Jawor 

(ISO) 

Priorytet 2 

Wskaźnik oddziaływania 

środowiska prawnego na 

działalność organizacji 

pozarządowych 

2,3 (2004)  USAID NGO 

Sustainability 

Index (ISO) 
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Wskaźnik zdolności 

organizacyjnych 

organizacji 

pozarządowych 

2,5 (2004)  USAID NGO 

Sustainability 

Index (ISO) 

Wskaźnik kondycji 

finansowej organizacji 

pozarządowych 

2,9 (2004)  USAID NGO 

Sustainability 

Index (ISO) 

Wskaźnik określający 

możliwości dostarczania 

usług 

2,3 (2004)  USAID NGO 

Sustainability 

Index (ISO) 

Wskaźnik wizerunku 

publicznego organizacji 

pozarządowych 

2,2 (2004)  USAID NGO 

Sustainability 

Index (ISO) 

Wskaźnik poziomu 

rozwoju infrastruktury 

organizacji 

pozarządowych 

1,9 (2004)  USAID NGO 

Sustainability 

Index (ISO) 

Wskaźnik rozwoju 

możliwości rzecznictwa 

organizacji 

pozarządowych 

1,9 (2004)  USAID NGO 

Sustainability 

Index (ISO) 

Odsetek organizacji 

otrzymujących wsparcie 

od państwa 

c) ze źródeł publicznych 

rządowych 

d) ze źródeł publicznych 

samorządowych  

 

 

(2004) 

c) 19,3% 

 

d) 45,2% 

 Podstawowe 

fakty o 

organizacjach 

pozarządowych 

– raporty z 

badań 

Klon/Jawor 

(ISO) 

Odsetek kobiet 

zatrudnionych w 

organizacjach 

pozarządowych 

a) w zarządzie 

b) w radzie fundacji (w 

fundacjach) 

c) wśród pracowników 

(w organizacjach 

zatrudniających 

pracowników) 

d) wśród wolontariuszy 

(w organizacjach 

współpracujących z 

wolontariuszami) 

e) wśród członków (w 

stowarzyszeniach) 

 

 

 

(2004) 

a) 72,3% 

b) 75,8% 

 

c) 85,0% 

 

 

 

d) 79,0% 

 

 

 

e) 88,3% 

 Podstawowe 

fakty o 

organizacjach 

pozarządowych 

– raporty z 

badań 

Klon/Jawor 

(ISO) 
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 Nazwa wskaźnika Wartość w roku 

bazowym 

Zakładana 

wartość w 

roku 

docelowym 

Źródło danych / 

częstotliwość pomiaru 

Wskaźnik rozwoju 

społecznego w Polsce 

(HDI) 

0,858 (2003)  Human Development 

Report 2004 UNDP 

(ISO) 

Priorytet 3 

Odsetek organizacji 

wskazujących jako 

najważniejsze pole 

działań usługi socjalne i 

pomoc społeczną 

26,6% (2004)  Podstawowe fakty o 

organizacjach 

pozarządowych – 

raporty z badań 

Klon/Jawor (ISO) 

 

 Nazwa wskaźnika Wartość w roku 

bazowym 

Zakładana 

wartość w 

roku 

docelowym 

Źródło danych / 

częstotliwość 

pomiaru 

Odsetek organizacji 

zatrudniających płatny 

personel 

33,2% (2004)  Podstawowe 

fakty o 

organizacjach 

pozarządowych 

– raporty z 

badań 

Klon/Jawor 

(ISO) 

Liczba osób 

zatrudnionych w sektorze 

pozarządowym 

64000 (2004)  Podstawowe 

fakty o 

organizacjach 

pozarządowych 

– raporty z 

badań 

Klon/Jawor 

(ISO) 

Priorytet 4 

Odsetek organizacji 

współpracujących ze 

środowiskiem biznesu, 

firmami prywatnymi 

69,5% (2004)  Podstawowe 

fakty o 

organizacjach 

pozarządowych 

– raporty z 

badań 

Klon/Jawor 

(ISO) 
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Działania społeczne 

najczęściej wspierane 

przez firmy (procent 

wskazań – najczęściej 

wymieniane) 

f) pomoc społeczna – 

wspieranie 

najuboższych 

g) ochrona zdrowia 

h) edukacja i oświata 

i) kultura i sztuka 

j) sport 

 

 

 

 

(2000) 

f) 72% 

 

 

g) 59% 

h) 58% 

i) 54% 

j) 48% 

 Informator 

1999/2000 

Społeczne 

zaangażowanie 

biznesu w 

Polsce, Fundacja 

Rozwoju 

Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

(ISO) 

Formy zaangażowania 

społecznego w firmie 

(procent wskazań – 

najczęściej wymieniane) 

f) wsparcie finansowe 

g) wsparcie rzeczowe 

h) udostępnianie usług, 

sprzętu, lokali 

i) wspólne projekty z 

organizacjami 

pozarządowymi 

j) wolontariat 

pracowniczy 

 

 

 

(2003) 

f) 75% 

g) 64% 

h) 38% 

 

i) 27% 

 

 

j) 11% 

 Menadżerowie 

500 i 

odpowiedzialny 

biznes, Raport 

Forum 

Odpowiedzialne

go Biznesu 

(ISO) 

Procent organizacji, które 

korzystają z darowizn od 

instytucji i firm 

prywatnych 

38,8% (2004)  Podstawowe 

fakty o 

organizacjach 

pozarządowych 

– raporty z 

badań 

Klon/Jawor 

(ISO) 

Średni procent dochodu 

firmy przeznaczony na 

darowizny 

5,03% (2001)  Opinie 

przedsiębiorców 

MSP o systemie 

podatkowym, 

The Gallup 

Organization 

Poland (ISO) 

 

8.4 Ocena skuteczności i efektywności realizacji programu 

Zgodnie z art. 45 rozporządzenia ogólnego Rady UE, NSRO oraz programy operacyjne 

podlegają ocenie. Ocena NSRO ma na celu analizę wpływu zaproponowanych interwencji i 

spójności ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty, a także z przewidzianymi priorytetami 

narodowymi i krajowymi. Ocenie szacunkowej poddawany jest także NPR- ma ona na celu 
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analizę spójności działań krajowych z działaniami realizowanymi z udziałem środków 

finansowych, pochodzących z budżetu UE. 

Ocena może mieć charakter strategiczny – w celu dokonania analizy postępu programu 

operacyjnego w odniesieniu do wspólnotowych i krajowych priorytetów oraz operacyjny – w 

celu wspierania monitorowania programów operacyjnych. Za koordynację działań z zakresu 

oceny oraz opracowywanie standardów jej przeprowadzania odpowiedzialna jest Krajowa 

Jednostka Ewaluacji (KJE), powołana w strukturze Instytucji Zarządzającej NPR. KJE jest 

również odpowiedzialna za zlecanie niezależnym ewaluatorom zewnętrznym bieżących 

ewaluacji działań sektorowych, horyzontalnych oraz regionalnych. 

 Za przeprowadzenie ocen sektorowego programu operacyjnego odpowiada Instytucja 

Zarządzająca PO SO. Mają one na celu poprawę jakości, efektywności i spójności wdrażania 

funduszy strukturalnych. 

 

8.4.1 Ocena ex-ante 

Ocena ex-ante – to ocena szacunkowa, przeprowadzona przed rozpoczęciem realizacji 

programu uwzględniającego interwencję funduszy strukturalnych. Za przeprowadzenie oceny 

programu operacyjnego odpowiada Instytucja Zarządzająca programem. Celem oceny ex-ante 

jest optymalizacja alokacji środków budżetowych oraz poprawa jakości programowania. 

 

8.4.2 Ocena ad – hoc 

Ocena ad-hoc to ocena bieżąca (on – going), przeprowadzana jest w czasie trwania realizacji 

programu operacyjnego przez niezależne jednostki oceny powołane w strukturze instytucji 

zarządzającej programem operacyjnym. Wyniki oceny przekazywane są komitetowi 

monitorującemu program operacyjny oraz KE. Jednostka oceny odpowiedzialne jest za 

prowadzenie oceny rocznej z realizacji programu i przygotowanie sprawozdania, 

przekazywanego przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym do KE.  

 

8.4.3 Ocena ex –post 

Ocena ex – post programu dokonywana jest na zakończenie realizacji programu przez KE we 

współpracy z państwem członkowskim i instytucja zarządzającą programem. Oddzielna ocena 

prowadzona jest dla NPR. Ocena ta obejmuje analizę zakresu wykorzystania środków 

finansowych, efektywność i skuteczność wdrażania programu, wpływ społeczno-gospodarczy 

realizowanych działań oraz wpływ programu operacyjnego na priorytety Wspólnoty. Ocena 
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prowadzona jest dla każdego celu i ma za zadanie wyciągnięcie wniosków dla polityki, 

dotyczących spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Określa ona czynniki 

przyczyniające się do osiągnięcia sukcesu lub porażki realizacji programu operacyjnego, 

wskazując jednocześnie tzw. dobre praktyki.  

 

W przypadku zaistnienia konieczności, przewiduje się rozbudowanie systemu ewaluacyjnego 

o oceny dodatkowe (uzupełniające). 

 

8.5 Partnerstwo, informacja i promocja 

Strategia promocji i działań informacyjnych SPO Społeczeństwo Obywatelskie spełnia 

kryteria planu działań informacyjnych, określonych w rozporządzeniu nr 1159/2000/WE w 

sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie 

odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych. 

Plan zawiera szczegółowe określenie: 

I. Cele planów działań informacyjnych i promocyjnych, 

II. potencjalnych grup odbiorców działań informacyjnych i promocyjnych (grupy 

docelowe), 

III. instrumenty działań informacyjnych i promocyjnych, 

IV. podziału zadań pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi w realizację 

SPO SP 

V. sposobu powołania i określenie zadań Informacyjnej Grupy Roboczej, 

VI. innych instytucje biorące udział w promocji SPO SO 

VII. budżetu  

VIII. sposobu ewaluacji podjętych działań SPO Społeczeństwo Obywatelskie 

Plan działań informacyjnych jest przedstawiany w uzupełnieniu programu zgodnie z art. 18 

ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999. 

Instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na 

szczeblu regionalnym są instytucje wdrażające oraz organizacje skupione w IGR 

(organizacje infrastrukturalne). W celu realizacji swoich zadań IW ściśle współpracują z 

Instytucją Zarządzającą SPO Społeczeństwo Obywatelskie (Ministerstwo Polityki 

Społecznej). 

Działania te będą także prowadzone we współpracy z przedstawicielstwem Komisji 

Europejskiej w Polsce. 
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I. Cele planu działań informacyjnych i promocyjnych 

Cele strategiczne: 

 dostarczenie wszystkim beneficjentom ostatecznym pełnej informacji o 

możliwościach wykorzystania środków pochodzących z funduszy strukturalnych 

dostępnych w ramach SPO Społeczeństwo Obywatelskie wraz z pełnym opisem 

procedur aplikacyjnych 

 informowanie społeczeństwa o roli UE w zakresie rozwoju idei społeczeństwa 

obywatelskiego w Polsce 

Cele operacyjne: 

 Określenie szczegółowych sposobów informowania, dopasowanych do potrzeb i 

możliwości odbiorców, o możliwościach ubiegania się o środki pochodzące z 

funduszy strukturalnych w ramach SPO Społeczeństwo Obywatelskie 

 ustalenie podziału obowiązków pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we 

wdrażanie SPO Społeczeństwo Obywatelskie w zakresie promocji i informowania o 

SPO Społeczeństwo Obywatelskie (IZ oraz IW) 

 przekazywanie niezbędnych informacji, dokumentów i publikacji jednostkom 

zaangażowanym we wdrażanie SPO Społeczeństwo Obywatelskie 

 utworzenie Informacyjnej Grupy Roboczej – koordynującej działania, 

II. Grupy docelowe 

Beneficjenci końcowi: 

 organizacje pozarządowe  

 instytucje szkoleniowe i konsultingowe 

 instytucje ekonomii społecznej 

 instytucje finansowe 

 instytucje systemu oświaty  

o samorząd szkolny 

o szkoły wyższe, 

  administracja publiczna 

 wspólnoty nieformalne 

 jednostki i ośrodki badawcze 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

o stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

o jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego (sołectwa, dzielnice) 
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Inni 

 media 

 społeczeństwo 

 biznes 

 

III. Instrumenty działań informacyjnych i promocyjnych 

Kampania promocyjna oraz informacyjna Programu Operacyjnego Społeczeństwo 

Obywatelskie powinna być poprzedzona określonymi działaniami przygotowawczymi. 

Należą do nich: 

 stworzenie identyfikacji wizualnej Programu Operacyjnego (logo), 

 utworzenie Informacyjnej Grupy Roboczej – koordynującej działania, 

 przygotowanie szczegółowego planu promocji w oparciu o podział zadań pomiędzy 

instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu.  

1. Publikacje 

 dokumenty programowe (SPO Społeczeństwo Obywatelskie),  

 poradnik dla wnioskodawców, 

 płyty CD z zebranymi dokumentami dla odpowiedniej grupy odbiorców, 

 opracowanie streszczenia Programu ,,przyjaznego” beneficjentom, 

 materiały pomocnicze: ulotki, broszury, plakaty, materiały do oznaczania miejsca 

projektu i jego efektów, pakiety informacyjne dla poszczególnych grup potencjalnych 

Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) oraz inne materiały o charakterze 

promocyjnym i informacyjnym, 

2. Szkolenia i spotkania informacyjne 

 szkolenia i spotkania informacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym dla 

beneficjentów końcowych i beneficjentów ostatecznych  

 szkolenia i spotkania informacyjne dla pracowników instytucji zaangażowanych we 

wdrażanie PO Społeczeństwo Obywatelskie, 

 udział i organizowanie konferencji tematycznych na poziomie krajowym i 

regionalnym, 

 współpraca z KOSzEFS, ROSzEFS oraz innymi instytucjami zajmującymi się 

szkoleniami związanymi z wdrażaniem EFS.  

Szkolenia powinny być realizowane przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie 

SPO Społeczeństwo Obywatelskie 
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3. Internet 

 Umieszenie na stronach instytucji zarządzającej (www.pozytek.gov.pl) wszystkich 

materiałów dotyczących SPO Społeczeństwo Obywatelskie: 

o dokumenty programowe, podręczniki procedur 

o umieszczanie artykułów tematycznych, 

o raportów, opisów najlepszych praktyk,  

o wewnętrzny biuletyn internetowy dla pracowników instytucji zaangażowanych 

w zarządzanie, wdrażanie i promowanie SPO Społeczeństwo Obywatelskie 

4. Infolinie  

5. Współpraca z mediami 

 informacje w ogólnych i tematycznych audycjach telewizyjnych oraz radiowych o 

zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym, 

 publikacje prasowe o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, dotyczące 

poszczególnych grup odbiorców, 

 ogłoszenia w mediach o możliwości składania projektów w ramach poszczególnych 

obszarów priorytetowych, 

 opracowywanie materiałów prasowych na temat dobrych praktyk, 

 dystrybucja informacji na temat rezultatów projektów, 

 konferencje prasowe. 

6. Seminaria, targi, wystawy 

 

IV. PODZIAŁ ZADAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH POMIĘDZY 

POSZCZEGÓLNE INSTYTUCJE I ORGANIZACJE ZAANGAŻOWANE WE 

WDRAŻANIE SPO SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE  

Instytucja Zarządzająca 

W ramach Instytucji Zarządzającej SPO Społeczeństwo Obywatelskie działa komórka 

odpowiedzialna za politykę informacyjną, promocję i szkolenia – Departament Pożytku 

Publicznego 

Do jej zadań należy: 

 współpraca z Komisją Europejską w realizacji strategii promocji i działań 

informacyjnych SPO Społeczeństwo Obywatelskie 

 przygotowywanie rocznych planów promocji 
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 koordynowanie i monitorowanie działań promocyjnych i informacyjnych SPO 

Społeczeństwo Obywatelskie na poziomie ogólnokrajowym 

 przygotowywanie prac Informacyjnej Grupy Roboczej, 

 przygotowanie szczegółowych instrukcji dla Instytucji Wdrażających SPO 

Społeczeństwo Obywatelskie o sposobie wywiązywania się z obowiązków w zakresie 

promocji i informowania o SPO Społeczeństwo Obywatelskie  

 doradzanie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie SPO Społeczeństwo 

Obywatelskie we wszystkich kwestiach związanych z działaniami promocyjnymi i 

informacyjnymi, 

 prowadzenie współpracy z mediami, zwłaszcza ogólnopolskimi (przy współpracy z 

Biurem Prasowym Ministerstwa Polityki Społecznej), 

 przygotowywanie konferencji prasowych, seminariów, konferencji i innych tego typu 

działań o zasięgu przekraczającym kompetencje jednej instytucji wdrażającej oraz 

udział w tego typu imprezach, 

 tworzenie i aktualizacja strony internetowej www.pozytek.gov.pl wraz z podstroną 

SPO Społeczeństwo Obywatelskie 

 infolinie na temat SPO Społeczeństwo Obywatelskie  

 dbanie o pozytywny wizerunek wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

SPO Społeczeństwo Obywatelskie, a zwłaszcza Instytucji Zarządzającej SPO RZL, 

 nadzorowanie właściwego wykorzystania identyfikacji wizualnej (logotypu) SPO 

Społeczeństwo Obywatelskie, 

Instytucje wdrażające 

Do zadań promocyjnych i informacyjnych Instytucji Wdrażających należy: 

 współpraca z mediami, zwłaszcza lokalnymi lub specjalistycznymi odpowiadającymi 

specyfice działalności Beneficjenta instytucji wdrażającej, 

 udział w lokalnych lub specjalistycznych imprezach promocyjnych, tworzących 

okazję do informowania o EFS i SPO Społeczeństwo Obywatelskie, np.: targach, 

wystawach, konferencjach, 

 identyfikacja potencjalnych beneficjentów końcowych i dróg dotarcia do nich, 

 prowadzenie i aktualizacja własnych stron internetowych Instytucji Wdrażających, 

 promowanie najlepszych praktyk, 

 przygotowanie i rozpowszechnianie informacji dla wnioskodawców, 
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 organizowanie informacyjnych stanowisk telefonicznych („infolinie”) zajmujących się 

działaniami przypisanymi poszczególnym Instytucjom Wdrażającym, 

 informowanie wnioskodawców o ich zadaniach promocyjnych i informacyjnych 

wynikających z wykorzystania środków EFS, w tym dystrybucja materiałów 

promocyjnych przygotowanych dla beneficjentów końcowych, 

 dbanie o pozytywny wizerunek Instytucji Wdrażającej, poprzez profesjonalną i 

terminową obsługę beneficjentów końcowych oraz przejrzystość podejmowanych 

działań, 

 współpraca z komórką do spraw promocji, informacji i szkoleń w Instytucji 

Zarządzającej SPO Społeczeństwo Obywatelskie. 

 

Beneficjenci końcowi: 

Wszyscy beneficjenci są zobowiązani do podjęcia stosownych działań informacyjnych i 

promocyjnych w ramach realizowanego projektu. Są nimi: 

 rozpowszechnianie informacji o projektach i źródłach ich współfinansowania, 

 informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków funduszy strukturalnych w 

ramach SPO Społeczeństwo Obywatelskie poprzez oznaczanie pomieszczeń, 

zakupionego sprzętu, budynków, w których odbywają się lub były realizowane 

projekty współfinansowane z EFS, dyplomów, certyfikatów logotypem SPO 

Społeczeństwo Obywatelskie 

 informowanie ostatecznych beneficjentów o korzystaniu z pomocy SPO 

Społeczeństwo Obywatelskie 

 informowanie Instytucji Wdrażającej o podejmowanych działaniach promocyjnych i 

informacyjnych, 

V. Informacyjna Grupa Robocza 

Informacyjna Grupa Robocza, zwana dalej „IGR”, jest ciałem opiniodawczo-doradczym w 

zakresie polityki informacyjnej i promocji SPO Społeczeństwo Obywatelskie. Składa się ona 

z przedstawicieli instytucji uczestniczących we wdrażaniu SPO Społeczeństwo Obywatelskie, 

koordynatora (przedstawiciel komórki do spraw promocji, informowania i szkoleń w 

Instytucji Zarządzającej SPO Społeczeństwo Obywatelskie). 

Do zadań IGR należy: 

 opracowanie polityki informacyjnej SPO Społeczeństwo Obywatelskie na lata 2007-

2013, 
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 wyodrębnienie poszczególnych etapów czasowych realizacji polityki informacyjnej 

SPO Społeczeństwo Obywatelskie i EFS, 

 podział zadań informacyjnych między instytucje realizujące SPO Społeczeństwo 

Obywatelskie i EFS, 

 wypracowanie efektywnego systemu wymiany informacji pomiędzy instytucjami 

realizującymi SPO Społeczeństwo Obywatelskie, 

 opiniowanie rocznych planów promocji SPO Społeczeństwo Obywatelskie i innych 

dokumentów związanych z polityką informacyjną i promocyjną Programu, 

 analiza, ewaluacja i modyfikacja realizacji polityki informacyjnej SPO Społeczeństwo 

Obywatelskie, 

 realizacja szczegółowych ustaleń z Instytucją Zarządzającą dotyczących promocji i 

informowania. 

VI. INNE INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI SPO SPOŁECZEŃSTWO 

OBYWATELSKIE I EFS, NP.: KOSZEFS, ROSZEFS 

 współpraca z komórką do spraw promocji i szkoleń w Instytucji Zarządzającej SPO 

Społeczeństwo Obywatelskie, 

 realizacja szczegółowych ustaleń i zadań zleconych przez Instytucję Zarządzającą 

SPO Społeczeństwo Obywatelskie 

 

VII. RAMOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I 

INFORMACYJNYCH 

Rodzaj działania Instytucja realizująca Terminy 

Roczny program działań 

IZ 07 08 09 10 11 12 13 

Przygotowanie szczegółowych 

instrukcji dla Instytucji 

wdrażających (na temat planu 

promocji) 

 

IZ 2006 

Identyfikacja potencjalnych 

beneficjentów końcowych i 

dróg dotarcia do nich, 

 

IW 2006 

Powstanie Informacyjnej 

Grupy Roboczej 

IZ 2006 

Przygotowanie podstrony na 

www.pozytek.gov.pl 

IZ 2006 

Pozostała zadania  

IZ, IW 

Zadanie ciągłe 
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VII. Budżet działań promocyjnych 

SPO Społeczeństwo Obywatelskie Społeczeństwo Obywatelskie w kwocie 1% środków 

przeznaczonych na realizację: 

7,73 mln euro 

VIII. METODY EWALUACJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI PODEJMOWANYCH 

DZIAŁAŃ 

Monitorowanie wdrażania strategii promocji i działań informacyjnych SPO Społeczeństwo 

Obywatelskie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia efektywnego komunikowania EFS. 

Procedury oceny skuteczności komunikowania obejmują: 

1. doroczne kwestionariusze dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie SPO 

Społeczeństwo Obywatelskie, 

2. opinie zbierane za pośrednictwem interaktywnych elementów strony internetowej; 

3. ankiety skierowane dobeneficjentów końcowych, za pośrednictwem IW, 

4. analiza jakościowa (średnia ocena) i ilościowa napływających projektów oraz stopnia 

wykorzystania środków z EFS  

5. monitorowanie ilościowe i jakościowe informacji prasowych, także ze względu na 

ilość informacji podanych błędnie -źródło informacji: Biuro Prasowe Ministerstwa 

Polityki Społecznej  

6. Sprawozdawanie z działań promocyjnych 

o sprawozdania beneficjentów końcowych z wywiązania się z obowiązku 

promowania projektu i informowania współfinansowaniu ze środków EFS, 

o sprawozdania Instytucji wdrażających dotyczące przebiegu działań 

promocyjnych i informacyjnych, 

o sprawozdania przygotowywane przez Instytucję Zarządzającą dla Komitetu 

Monitorującego SPO Społeczeństwo Obywatelskie, 

o coroczne sprawozdania dla Komisji Europejskiej o działaniach 

podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą dla 

o zapewnienia jakości i właściwego wykorzystania promocji SPO 

Społeczeństwo Obywatelskie. 
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Załączniki: 

 

1. Ocena PO SO przed rozpoczęciem realizacji (ocena ex-ante) 

2. Ocena przewidywanego oddziaływania PO SO na środowisko 

3. Słowniczek pojęć 

Kapitał społeczny – odniesieniu do jednostki oznacza ogół nieformalnych wartości i norm, 

które są uznawane przez daną grupę i które umożliwiają im współpracę. Takimi wartościami 

może być np. zaufanie, lojalność. Dzięki przestrzeganiu tych zasad tworzą się sieci 

wzajemnego zaufania i poziome sieci zależności w danej grupie społecznej. Zdaniem Francisa 

Fukuyamy, w odniesieniu do społeczeństwa kapitał społeczny oznacza umiejętność 

współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji w celu realizacji własnych interesów. 

W przeciwieństwie do kapitału finansowego, kapitał społeczny nie ulega zmniejszeniu w 

czasie użytkowania, lecz przeciwnie - pomnożeniu. Kapitał społeczny jest niezbędnym 

elementem społeczeństwa obywatelskiego.

61

 

Społeczeństwo obywatelskie – jest przestrzenią działania instytucji, organizacji, grup 

społecznych i jednostek, rozciągającą się pomiędzy rodziną, państwem i rynkiem, w której 

ludzie podejmują wolną debatę na temat wartości składających się na wspólne dobro oraz 

dobrowolnie współdziałają ze sobą na rzecz realizacji wspólnych interesów.”

62

 

„Społeczeństwem obywatelskim jest społeczeństwo, w którym istnieją aktywni, myślący o 

interesach społeczności obywatele, zależności polityczne oparte na zasadach równości i 

stosunki społeczne polegające na zaufaniu i współpracy”

63

  

Trzeci sektor – to ogół prywatnych organizacji działających społecznie i nie dla zysku. 

Określenie to pochodzi z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-

gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii 

pierwszy sektor to administracja publiczna, drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie 

instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem 

prywatnym, zaś trzeci sektor, organizuje życie obywatelskie. Określanie tego sektora mianem 

„trzeci” nie stanowi próby hierarchizacji, lecz pozwala na usystematyzowanie 

poszczególnych obszarów aktywności w państwie – publicznej, społeczno-ekonomicznej i 

obywatelskiej. Sektorowe ujęcie zaś, ma odniesienie do ustrojowego usytuowania obszarów 

aktywności obywatelskiej, formalnych podstaw działania oraz miejsca, roli i funkcji 

wypełnianych przez ten sektor w państwie, a służących realizacji celów rozwojowych. 

Trzeci sektor traktować należy jako nową jakość identyfikowaną poprzez następujące cechy 

wspólne: 

- poczucie przynależności, czyli świadomość udziału we wspólnej misji na rzecz 

podnoszenia jakości życia poszczególnych ludzi oraz społeczeństwa jako całości, 

-  istnienie infrastruktury trzeciego sektora, czyli systemu instytucji umożliwiających 

przepływ informacji, artykulację interesów i ich reprezentację. 

Trzeci sektor bywa nazywany na kilka różnych sposobów. Najpopularniejsze określenia to 

„sektor pozarządowy” i „sektor non-profit”. Termin „pozarządowy”, w praktycznym 

rozumieniu, akcentuje suwerenność organizacji trzeciego sektora w stosunku do administracji 
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 F. Fukuyama  Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu . PWN, Warszawa 1999. 

62

 P. Frączak, M. Rogaczewska, K. Wygnański, Głos.., op. cit.. 

63

 Za  R. D. Putnamem 



    Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie                                                                              

 164 

publicznej (choć nie oznacza to, że nie korzystają one z jej wsparcia), natomiast określenie 

działalności trzeciego sektora jako niedochodowej (nie dla zysku) wskazuje na opozycję do 

drugiego sektora. Na określenie trzeciego sektora często używa się także pojęć: sektor 

wolontarystyczny, organizacje społeczne, organizacje obywatelskie.

64

 

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) 

organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w 

rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 

osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie 

przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

65

 

Wolontariusz – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (DZ. U. nr 96, poz. 873 ze zm.)  wprowadziła definicję wolontariusza. Zgodnie 

                                                 

64

 P. Gliński, B. Lewenstein, A. Śićiński: Samoorganizacja Społeczeństwa Polskiego: Trzeci Sektor, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 

2002, s. 315. 

65

 Za podmioty wchodzące w skład trzeciego sektora (sektora pozarządowego) można uznać: 

3. podmioty wskazane w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów 

w tych rejestrach (Dz. U. 2000 Nr 117, poz. 1237, z późn. zm.): 

- stowarzyszenia, co obejmuje także ich jednostki terenowe posiadające osobowość prawną, 

- związki stowarzyszeń, 

- fundacje, 

- kółka rolnicze, 

- rolnicze zrzeszenia branżowe, 

- związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, 

- związki rolniczych zrzeszeń branżowych, 

- związki zawodowe rolników indywidualnych, 

- cechy rzemieślnicze, 

- izby rzemieślnicze, 

- Związek Rzemiosła Polskiego, 

- zrzeszenia handlu i usług, 

- zrzeszenia transportu, 

- ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług, 

- ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu, 

- inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie 

zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770), 

- izby gospodarcze, co obejmuje także Krajową Izbę Gospodarczą, 

- związki zawodowe, co obejmuje także ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, 

- ogólnokrajowe związki międzybranżowe, 

- ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe, 

- związki pracodawców, 

- federacje i konfederacje związków pracodawców, 

- stowarzyszenia kultury fizycznej, 

- związki sportowe, 

- polskie związki sportowe, 

- stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, 

- inne organizacje społeczne i zawodowe, co obejmuje podmioty, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wpisowi do 

Krajowego Rejestru Sądowego, 

- nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego, 

- inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego, 

- kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego, 

- nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego.  

4. Podmioty powołane ustawami szczególnymi:  

- ochotnicze straże pożarne,  

- regionalne i lokalne organizacje turystyczne,  

- Polski Czerwony Krzyż (powołany do życia ustawą z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu), 

-  Polski Związek Łowiecki (powołany ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie),  

- partie polityczne,  

- spółki wodne i związki spółek wodnych tworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne),  

- spółki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej, 

- uczniowskie kluby sportowe działające na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej, które uzyskują osobowość prawną w 

wyniku wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostów. 

4. Podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej:  

- stowarzyszenia zwykłe, 

- uczelniane organizacje studenckie, 

- koła gospodyń wiejskich (które mogą występować jako samodzielne podmioty lub działać w obrębie kółka rolniczego). 
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z art. 2 pkt.3 ustawy wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia 

wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. 

Wykluczenie społeczne – według Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski 

zjawisko wykluczenia społecznego jest trudno definiowalne. Mamy tu bowiem do czynienia z 

kilkoma nakładającymi się wymiarami marginalizacji. Wykluczenie społeczne, które – 

najprościej ujmując - polega na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akceptowanej 

drogi życiowej lub wypadaniu z niej, dotyczy osób, rodzin lub grup ludności, które: 

- żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo materialne), 

- zostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecznymi, wynikającymi masowych i 

dynamicznych zmian rozwojowych, np. dezindustrializacji, kryzysów, gwałtownego 

upadku branż czy regionów, 

- nie zostały wyposażone w kapitał życiowy umożliwiający im: normalną pozycję 

społeczną, odpowiedni poziom kwalifikacji, wejście na rynek pracy lub założenie rodziny, 

co dodatkowo utrudnia dostosowywanie się do zmieniających się warunków społecznych 

i ekonomicznych, 

- nie posiadają dostępu do odpowiednich instytucji pozwalających na wyposażenie w 

kapitał życiowy, jego rozwój i pomnażanie, co ma miejsce w wyniku niedorozwoju tych 

instytucji spowodowanego brakiem priorytetów, brakiem środków publicznych, niską 

efektywnością funkcjonowania, 

- doświadczają przejawów dyskryminacji, zarówno wskutek niedorozwoju właściwego 

o ustawodawstwa, jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów, 

- posiadają cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zasobów społecznych ze 

- względu na zaistnienie: niesprawności, uzależnienia, długotrwałej choroby albo innych cech 

indywidualnych, 

- są przedmiotem niszczącego działania innych osób, np.: przemocy, szantażu, 

indoktrynacji. 

 

W literaturze przedmiotu oraz w licznych dokumentach krajowych i międzynarodowych 

definicje wykluczenia społecznego koncentrują się, albo na określonych wymiarach zjawiska, 

np. ograniczeniach instytucjonalno - prawnych, albo na dominującym ryzyku (zagrożeniu 

wykluczeniem), np. ubóstwie, czy braku kwalifikacji, albo na grupach osób dotkniętych już 

wykluczeniem społecznym (np. bezdomnych, uzależnionych), albo na ukazywaniu obszarów, 

do których nastąpiło ograniczenie dostępu (np. do konsumpcji, informacji, kultury). 

Formułowane są też definicje opisujące proces wykluczania społecznego poprzez ukazywanie 

jego głównych przyczyn.
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Osobami podlegającymi wykluczeniu społecznemu ze względu na swoją sytuację życiową są 

takie, które nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 

życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub 

ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
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 Osobami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym (kwalifikującymi się do uzyskania pomocy) są w 

szczególności:  

- bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej, 

- uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 
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- uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 

terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

- chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

- bezrobotni, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, 

pozostających bez pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy, 

- zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w 

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

- uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o 

pomocy społecznej. 


