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I. ORGANIZACJA PROCESU KONSULTACJI 

 
 

1. Podstawy prawne 
 

Podstawą prawną prowadzenia działań konsultacyjnych jest Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie trybu i terminów konsultacji, 

współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, 

programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności (Dz.U. z dnia  

17 stycznia 2005 r.). 

Konsultacje społeczne PO SO były prowadzone od początku prac nad dokumentem.  

Ich celem stało się pozyskanie opinii i uwag na temat propozycji zawartych w Programie 

Operacyjnym Społeczeństwo Obywatelskie oraz sposobu uwzględnienia zgłaszanych  

w trakcie debaty postulatów, w celu ustalenia ostatecznego kształtu projektu PO SO. 

 

2. Zasady konsultacji 
 

Rada Ministrów przyjęła następujące zasady konsultacji NPR na lata 2007-2013, 

programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności: 

• Kompleksowości – konsultacje mają charakter ogólnopolski, sektorowy  

i regionalny. 

• Dokumentacji – poszczególne kroki, poglądy, idee, spotkania są 

dokumentowane. 

• Ciągłości – proces konsultacji ma charakter ciągły, jest prowadzony 

systematycznie i zmierza do sformułowania społecznie legitymizowanego 

projektu NPR, projektów programów operacyjnych oraz projektu strategii 

wykorzystania Funduszu Spójności. 

• Sprzężenia zwrotnego – uczestniczący w konsultacji mają prawo spodziewać się 

publicznej reakcji w trakcie debaty jak i w czasie jej podsumowania; uzyskują 

odpowiedzi na swoje propozycje i stanowiska. 

• Przejrzystości – jawność konsultacji jest ich podstawową regułą, powszechnie 

dostępne są wszystkie rządowe dokumenty dotyczące projektu oraz opinie 

wyrażane przez uczestników konsultacji. 
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• Równości – wszyscy chętni (nie tyko partnerzy instytucjonalni) mogą brać udział 

w konsultacjach na równych prawach, z uwzględnieniem struktury polskiej 

administracji, adekwatności metod i możliwości organizacyjnych. 

Konsultacje społeczne „Wstępnego Projektu Programu Operacyjnego Społeczeństwo 

Obywatelskie. Dokumentu służącego realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013” 

odbywały się zgodnie z przyjętymi zasadami: były organizowane i koordynowane przez 

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; miały 

charakter ogólnopolski, regionalny i sektorowy; zostały w pełni udokumentowane1; każdy 

miał możliwość dotarcia do informacji o konsultacjach i wzięcia w nich udziału; 

uczestnicy spotkań konsultacyjnych spotykali się z bezpośrednią reakcją przedstawicieli 

strony rządowej i ustosunkowaniem się do zgłaszanych opinii. 

 

3. Zakres konsultacji 

 
Ze względu na zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych, uprawnienia ustawowe 

oraz społeczny zasięg i wiarygodność do procesu konsultacji zaproszono możliwie  

jak najwięcej reprezentantów różnych środowisk: 

• administracji rządowej szczebla centralnego i samorządowego; 

• Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

• administracji samorządowej i innych podmiotów skupiających przedstawicieli władz 

samorządowych; 

• partnerów społecznych i gospodarczych: 

- organizacji pozarządowych i ich zinstytucjonalizowanych form (sektor pozarządowy), 

- organizacji pracodawców; 

- związków zawodowych; 

- samorządów zawodowych; 

- środowisk eksperckich, środowisk naukowo-badawczych; 

- władz kościelnych, których pole zainteresowań obejmuje zagadnienia związane z NPR; 

• podmiotów sektora biznesu zaangażowanego w obszar „społecznej odpowiedzialności 

biznesu”; 

• podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej; 

                                                 
1 Pełna dokumentacja procesu konsultacji społecznych znajduje się w Departamencie Pożytku Publicznego 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
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• przedstawicieli parlamentarzystów; 

• przedstawicieli Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych. 

Ze względu na specyfikę PO SO, którego celem jest podjęcie działań służących 

wzmocnieniu podmiotowości obywateli i ich wspólnot oraz stworzenie warunków  

dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, do udziału w konsultacjach 

społecznych zaproszono te podmioty, które działają na rzecz rozwijania i propagowania 

inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji praw obywatelskich; wspierają 

działania mające na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup 

zagrożonych marginalizacją oraz dążą do wprowadzenia zmian w polityce społecznej, 

służąc rozwojowi demokracji i budowie społeczeństwa obywatelskiego. 

Jednocześnie, w myśl zasady równości i otwartości konsultacji społecznych, umożliwiono 

uczestnictwo wszystkim zainteresowanym obywatelom. 

 

4. Sposób organizacji konsultacji 
 

Proces konsultacji został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie, który trwał  

od marca 2005 do czerwca 2005 r., Rada Działalności Pożytku Publicznego omawiała 

poszczególne zagadnienia podczas swoich posiedzeń oraz powołała Zespół Roboczy  

ds. Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie (Priorytet 3: Integracja 

Społeczna). 

Powstała również tzw. grupa kontaktowa, składająca się z przedstawicieli organizacji 

pozarządowych wskazanych przez członków RDPP oraz zaproszonych przez DPP. Uwagi 

i propozycje nadesłane przez partnerów społecznych, zostały omówione i dyskutowane  

w trakcie seminariów i spotkań Grupy. 

Ponadto PO SO prezentowany był również w ramach otwartych konsultacji internetowych 

w serwisie www.pozytek.gov.pl, na regionalnych Forach Inicjatyw Pozarządowych, 

podczas regionalnych konsultacji Wstępnego Projektu NPR na lata 2007-2013. 

 

             Organizacja spotkań konsultacyjnych 

 

Drugi etap, który trwał od września 2005 do grudnia 2005 r., polegał na przeprowadzeniu 

pięciu konferencji konsultacyjnych w Warszawie, Wrocławiu, Olsztynie, Krakowie  

i Poznaniu oraz spotkań zorganizowanych na życzenie zainteresowanych stron. Oficjalne 
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ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji oraz zaproszenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

do uczestnictwa w konsultacjach zostało umieszczone w ogólnopolskim dzienniku 

(„Gazeta Wyborcza”) oraz na stronach internetowych www.pozytek.gov.pl  

i www.funduszestrukturalne.gov.pl.  

Konferencje i spotkania zorganizowano we współpracy i w porozumieniu z właściwymi 

wojewodami oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, ze szczególnym udziałem 

organizacji pozarządowych. Bardzo istotne było aktywne włączenie się do procesu 

konsultacji publicznych instytucji konsultacyjnych, takich jak Komisja Wspólna Rządu  

i Samorządu Terytorialnego, czy Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Proces konsultacji PO SO zrealizowano przy pełnym zaangażowaniu organów  

i pracowników administracji rządowej, z uwzględnieniem struktury administracji oraz 

instytucji partycypacji społecznej przy organach administracji, które wynikają z przepisów 

prawa, wydolności struktur administracji, dostępnych jej środków finansowych 

przeznaczonych na informacje o PO SO i jego konsultacje. 

Konsultacje przeprowadzane były przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej w formie: 

• konferencji otwierającej, 

• konferencji regionalnych, 

• konferencji zamykającej, 

• spotkań środowiskowych, 

• bezpośredniej komunikacji z MPiPS, DPP – możliwość złożenia opinii pisemnej  

i elektronicznej, 

• strony internetowej. 

Oprócz spotkań organizowanych przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej w celu uzyskania wiążących opinii określonych organów, 

proces konsultacji został poszerzony o konsultacje przeprowadzane na wniosek partnerów 

społecznych i gospodarczych (w tym organizacji pozarządowych) oraz samorządów 

terytorialnych w formach uzgodnionych z Departamentem Pożytku Publicznego 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

W trakcie konferencji i spotkań konsultacyjnych udostępniono wersje drukowane i płyty 

CD następujących dokumentów: 

- „Wstępny Projekt Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie. Dokumentu 

służącego realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013”, 
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- „Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013” wrzesień 2005, wraz  

z dokumentami, które posłużyły do jego przygotowania. 

Ponadto projekt PO SO wysłano do 94 podmiotów, w tym ministerstw, urzędów 

centralnych, urzędów wojewódzkich oraz urzędów marszałkowskich z prośbą o opinię  

i uwagi. 

 

             Uruchomienie serwisu internetowego 

 

W celu dotarcie do jak największej liczby zainteresowanych osób uruchomiono podstronę 

dotyczącą PO SO oraz konsultacji społecznych w ramach witryny internetowej 

Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

(www.pozytek.gov.pl). Zawiera ona następujące elementy: 

• Zapowiedzi spotkań konsultacyjnych wraz z programami tych spotkań. 

• Informacje o przebiegu konferencji konsultacyjnych. 

• Przewodnik dotyczący udziału w konsultacjach z wykorzystaniem drogi elektronicznej. 

• Pliki do pobrania: 

- Kwestionariusz "Opinie i uwagi do projektu Programu Operacyjnego Społeczeństwo 

Obywatelskie 2007-2013", 

- harmonogram spotkań regionalnych dot. konsultacji PO SO, 

- „Wstępny Projekt Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie 2007-2013. 

Dokumentu służącego realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013”, 

- Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 wraz z dokumentami, które posłużyły 

do jego realizacji, 

- „Wstępny Projekt Programu Operacyjnego Zatrudnienie i Integracja Społeczna”, 

- „Wstępny Projekt Programu Operacyjnego Innowacje – Inwestycje – Otwarta 

Gospodarka”, 

- „Wstępny Projekt Programu Operacyjnego Wykształcenie i Kompetencje”, 

- „Wstępny Projekt Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna” 

- „Strategię Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”, 

- „Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie trybu  

i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego 

Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu 

Spójności” (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2005 r.). 
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            Działania informacyjne i promocyjne 

 

Konsultacje społeczne PO SO były ściśle związane z działaniami informacyjnymi  

i promocyjnymi. Głównym celem działań informacyjnych było podniesienie świadomości 

społecznej na temat roli, jaką odgrywa PO SO we wzmocnieniu podmiotowości obywateli 

i ich wspólnot oraz stworzeniu warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego. Chodziło również o ukazanie funkcji PO SO jako dokumentu służącego 

realizacji NPR 2007-2013 dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Rezultatem 

podejmowanych działań miało być uzyskanie porozumienia społecznego, co do głównych 

celów i priorytetów PO SO. 

Dla potrzeb działań promocyjnych i informacyjnych zidentyfikowane zostały następujące 

grupy docelowe: 

• administracja samorządu terytorialnego, 

• sektor pozarządowy, 

• środowiska eksperckie, 

• organizacje branżowe, 

• związki zawodowe, 

• samorząd studencki, 

• pracodawcy, 

• przedsiębiorcy. 

W ramach prac związanych z przygotowaniem PO SO ustalono, że w okresie  

do 15 grudnia 2005 roku prowadzone działania informacyjne będą koncentrowały się  

na następujących instrumentach: 

• media publiczne, 

• patronat prasy, 

• Internet, 

• konferencje problemowe, 

• obsługa medialna wydarzeń związanych z PO SO, 

• wydawnictwa. 

Jednym z najważniejszych kanałów promocyjnych stał się serwis internetowy – 

www.pozytek.gov.pl. Stanowi on wraz ze stroną www.npr.gov.pl źródło bieżących 

informacji o stanie przygotowań PO SO. 
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II. OPIS PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 
Konferencje konsultacyjne rozpoczęły się od konferencji otwierającej w dniu 19.10.2005 r. 

w Warszawie, a zakończyły konferencją zamykającą w dniu 30.11.2005 r. w Poznaniu. 

Ponadto odbyły się trzy konferencje regionalne: we Wrocławiu (26.10.2005 r.), Olsztynie 

(08.11.2005 r.) oraz Krakowie (22.11.2005 r.). Przebieg wszystkich pięciu konferencji 

obejmował prezentację PO SO, wystąpienia ekspertów, prezentację aspektów regionalnych 

danego zagadnienia przeprowadzoną przez przedstawicieli strony samorządowej  

oraz dyskusję nad PO SO, a także sposobem i zakresem uwzględniania zgłaszanych 

postulatów w ostatecznym projekcie Programu2. 

W konferencjach konsultacyjnych uczestniczyło 248 osób, które reprezentowały  

149 różnych organizacji pozarządowych i podmiotów, w tym również osoby prywatne. 

 

Poza spotkaniami zorganizowanymi przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej odbyły się konsultacje przeprowadzane na wniosek partnerów 

społecznych i gospodarczych. Dnia 18.10.2005 r. Dyrektor Departamentu Pożytku 

Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Więckiewicz wziął udział 

w spotkaniu Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu  

i Samorządu Terytorialnego, która w trybie uzgodnień wysłuchała i przyjęła informację  

o założeniach ideowych, celach, priorytetach i kierunkach działań PO SO. 

 

Z inicjatywy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniach 03-04.11.2005 r. 

odbyły się w Szczecinie dwa spotkania poświęcone m.in. prezentacji projektu Programu 

Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie. Ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w spotkaniach uczestniczył Artur Gluziński z Departamentu Pożytku 

Publicznego. 

Projekt Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie został umieszczony  

na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

http://www.um-zachodniopomorskie.pl. Pracowniczki Biura Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi przesłały drogą elektroniczną program do starostw i gmin województwa 

                                                 
2 Raporty cząstkowe z wszystkich pięciu konferencji konsultacyjnych znajdują się w Departamencie Pożytku 
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
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zachodniopomorskiego oraz do organizacji pozarządowych z terenu województwa. 

Dokument został przekazany także do jednostek podległych i nadzorowanych  

przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Te organizacje, które nie 

dysponowały adresem poczty elektronicznej otrzymały projekt PO SO na płycie CD 

(przygotowanej przez Biuro) wraz z zaproszeniem na spotkanie konsultacyjne. 

W obu spotkaniach uczestniczyło 28 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu 

województwa zachodniopomorskiego wraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego 

oraz 23 przedstawicieli gmin i powiatów tego województwa. 

Artur Gluziński zaprezentował genezę, założenia oraz cele PO SO. Omówiono priorytety, 

działania oraz potencjalne typy projektów, które mogą być realizowane w ramach 

programu. Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi umożliwiło umieszczanie 

komentarzy do PO SO na stronie http://www.um-zachodniopomorskie.pl, jak również 

przesłanie swoich uwag do Biura, które zostaną przekazane do MPiPS. 

 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Verte z Zielonej Góry oraz Fundacji na rzecz Collegium 

Polonicum w Słubicach w dniu 23.11.2005 r. w Słubicach odbyło się seminarium, 

poświęcone m.in. prezentacji PO SO. Informację na temat seminarium przekazano pocztą 

tradycyjną do organizacji i samorządu z województwa lubuskiego (Stowarzyszenie Verte), 

e-mailem, telefonicznie oraz umieszczono na stronach: www.verte.org.pl, 

www.lubuskie.ngo.pl, www.fundacjacp.org. Dnia 21.11.2005 r. informację o seminarium 

przekazało również Radio Zachód. 

W spotkaniu uczestniczyło 45 przedstawicieli organizacji pozarządowych, studentów, 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pracowników 

samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorców. 

 

W dniu 24.11.2005 r. w Grodzisku Wielkopolskim z inicjatywy Starosty Grodziskiego 

odbyła się konferencja w ramach Europejskiej Debaty Publicznej w Wielkopolsce na temat 

„Narodowy Plan Rozwoju na lata 2006-2013: nowe programy operacyjne”. W pierwszej 

części spotkania zaprezentowano projekt PO SO na lata 2007-2013, natomiast w drugiej 

części przedstawiono możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach NPR na lata 

2007-2013. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, a także młodzież szkolna. 
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Natomiast w dniu 30.11.2005 r. w Opolu z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych z terenu województwa opolskiego. W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele 12 organizacji pozarządowych, Departamentu Koordynacji Programów 

Operacyjnych Województwa Opolskiego oraz przedstawiciel Departamentu Pożytku 

Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W pierwszej części spotkania 

zaprezentowano wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007- 2013, a w drugiej projekt PO SO. 

Ponadto w ramach otwartych konsultacji internetowych nadesłano 10 opinii na temat  

PO SO. W odpowiedzi na prośbę o uwagi do projektu odpowiedziało również  

31 podmiotów, w tym 8 ministerstw, 9 urzędów centralnych, 10 urzędów wojewódzkich 

oraz 3 urzędy marszałkowskie. 
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III. ZGŁASZANE UWAGI 
1. Pogrupowanie uzyskanych opinii w zależności od układu 

dokumentu 

 

Lp. Uwagi szczegółowe Środowisko 
 zgłaszające 

1. Wprowadzenie 

1. 

Propozycja zmiany nazwy programu operacyjnego na Program 
Rozwoju Społeczeństwa Demokratycznego. Być może 
dla samorządu, rozumianego jako jednostki samorządu 
terytorialnego ta nazwa byłaby bardziej zobowiązująca 
do działania. 

naukowo-badawcze 

2. 

W części wprowadzającej do dokumentu brakuje podkreślenia, 
że fundamentalnym znaczeniem dla rozwoju 
socjoekonomicznego Polski będzie nie umacnianie opieki 
socjalnej, wyręczanie jednostek w ich obowiązkach 
obywatelskich, czy też zawężanie obszaru debaty publicznej do 
dialogu władza – III sektor, ale wspieranie tworzącego się 
społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne w 
Unii Europejskiej ma być bliskie ludziom. 

organizacje pozarządowe 
 działające na rzecz 
wspierania rozwoju 

społeczeństwa 
obywatelskiego 

3. 

W PO SO niejednokrotnie jest mowa o działaniach 
innowacyjnych, społeczeństwie obywatelskim oraz dialogu 
obywatelskim. Nie ma natomiast precyzyjnie określonego 
miejsca dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. 
Konieczne jest więc doprecyzowanie kwestii innowacyjności 
i nowych technologii. Nie jest jasne, czy innowacyjne oznacza 
tylko nowatorskie. Czy innowacyjne może być także 
np. działanie według znanej i wysłużonej idei, 
ale wykorzystujące np. nowe technologie, które przyczynią się 
do ewolucji starych pomysłów i rozwiązań? 

organizacje pozarządowe 
 działające na rzecz 
wspierania rozwoju 

społeczeństwa 
obywatelskiego 
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4. 

Wprowadzenie do PO SO zawiera wszystkie wymagane 
elementy. Jednakże część dotycząca informacji o dokumentach, 
z których program bezpośrednio wynika i których cele realizuje, 
można by uzupełnić o informację, które cele wymienianych 
dokumentów strategicznych są realizowane przez PO SO. 
Natomiast podrozdział Cele PO SO mógłby zostać włączony 
do rozdziału 4, w którym opisany jest cel główny i cele 
szczegółowe programu. Z kolei elementy podrozdziału 
Uwarunkowania realizacji działań określonych w PO SO 
mogłyby posłużyć do analizy charakterystyki sektora (rozdział 
2). Część rozdziału dotycząca przeprowadzonych konsultacji 
mogłaby zostać uzupełniona o informację na temat przyjętych 
uzgodnień w trakcie konsultacji. Podrozdział Ocena przed 
rozpoczęciem realizacji PO SO (ocena ex-ante) mogłaby zostać 
też uzupełniona o informację, na jakiej podstawie prawnej 
dokonano tej oceny i co było przedmiotem oceny (jakie, 
w szczególności obszary były oceniane).  

administracja szczebla 
centralnego 

5. 

Przedstawiony projekt prezentuje 140 typów projektów 
w 18 działaniach czterech priorytetów. Sugeruje się 
zmniejszenie liczby typów projektów, poprzez ogólniejsze 
zapisy oraz połączenie podobnych, o ile nie tożsamych typów 
projektów, tym bardziej, że do każdego z działań powinna 
zostać przypisana jedna kategoria interwencji funduszy 
strukturalnych. 

administracja samorządowa 

6. 

Proponuje się dokonanie koncentracji działań (i priorytetów) 
w celu zmniejszenia ich liczby. PO SO zawiera 18 działań. 
Oznacza to, że na jedno działanie przypada mniej niż 20 mln 
EURO pomocy. Możliwość koncentracji istnieje wobec faktu, 
że projekty w różnych działaniach są sobie bliskie. 

administracja szczebla 
centralnego 

7. 

W procesie konsultacji PO SO powinno wziąć udział
więcej przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zabrakło 
także na konferencji wojewody i wicewojewodów, 
przedstawicieli gminy i urzędu marszałkowskiego.  

organizacje pozarządowe 
 działające w sferze 

 upowszechniania i ochrony 
praw kobiet, ogólnopolskie 

organizacje sieciowe 

8. 

Wszyscy wspólnie powinni pracować nad dokumentem,
jakim jest PO SO. Zgłaszanie opinii, uwag to za mało.
Należy rozszerzyć konsultacje do formy zespołów roboczych 
pracujących nad programem i wprowadzających poprawki. 

organizacje pozarządowe 
 działające w sferze 

 upowszechniania i ochrony 
praw kobiet, ogólnopolskie 

organizacje sieciowe 

9. 
Ocena ex-ante PO SO wykonana przez jednego eksperta 
nie wyczerpuje zakresu i charakteru oceny szacunkowej 
przewidzianej dla programów operacyjnych 2007-2013.  

administracja szczebla 
centralnego 
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10. Język samego dokumentu jest bardzo trudny. Powinno się 
przygotować wersję skróconą PO SO. 

organizacje pozarządowe 
działające w sferze 

ratownictwa i ochrony 
ludności 

2. Charakterystyka sektora. Zarys diagnozy 

1. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na rolę partnerów 
społecznych w społeczeństwie obywatelskim. Dlatego też 
definicja społeczeństwa obywatelskiego powinna obejmować 
partnerów społecznych, diagnoza zawierać analizę ich sytuacji, 
a stosowne priorytety i działania do nich się odnosić. 

administracja szczebla 
centralnego 

2. 
Elementy podrozdziału Uwarunkowania realizacji działań 
określonych w PO SO, mogłyby posłużyć do analizy 
charakterystyki sektora (rozdział 2). 

administracja szczebla 
centralnego 

3. 

Wskazanym byłoby uzupełnić diagnozę o uwagi wartościujące, 
które pozwoliłyby na określenie obszarów, w których konieczne 
jest wsparcie z środków wspólnotowych. Dokonana ocena 
sytuacji sektora umożliwia wskazanie strategii rozwoju sektora 
(rozdział 3) i uzasadnia wybór priorytetów, które powinny 
logicznie wypływać z postawionej diagnozy. W zakresie 
diagnozy PO SO należy zgodzić się z uwagami zawartymi 
w ekspertyzie prof. Józefiny Hrynkiewicz, która zauważyła, 
że w diagnozie brakuje ujęcia dynamicznego (jak wyglądała 
sytuacja przed opisanym stanem, jaki jest kierunek zmian); 
nie ma oceny stanu (czy stan ulega polepszeniu, 
czy pogorszeniu) i nie zawsze jasne są źródła informacji. 

administracja szczebla 
centralnego 

4. 

Duży problem w charakterystyce III sektora stanowi jego 
wiarygodność. Brak jest powszechnie dostępnych, 
kompleksowych i wiarygodnych źródeł danych na temat samych 
organizacji pozarządowych. W dużym stopniu jest to wynikiem 
zaniedbań ze strony samych NGO. 

administracja szczebla 
centralnego 

5. 

Praktyka dowodzi, że z przyczyn technicznych 
i organizacyjnych źródłem takiej całościowej informacji niestety 
nie jest KRS, np. wiele spośród zarejestrowanych i formalnie 
"czynnych" organizacji przestała funkcjonować. Prowadzi to 
do błędnego postrzegania sektora, a nawet wrogości i nieufności 
wobec NGO w tak konfliktogennych dziedzinach, jak prawa 
człowieka lub ekologia. 

administracja szczebla 
centralnego 
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6. 

W celu podkreślenia swojej społecznej roli organizacje 
pozarządowe powinny regularnie i w sposób kompleksowy, 
a nie odrębnie dla potrzeb rozliczenia poszczególnych dotacji, 
przedstawiać raporty o swoich działaniach i finansach -
na poziomie jawności, proporcjonalnym do otrzymanych 
środków publicznych. 

administracja szczebla 
centralnego 

7. 

Sektorowi pozarządowemu niejednokrotnie szkodzi wewnętrzna 
rywalizacja i konkurencja, zwłaszcza w sytuacji, gdy zasoby są 
ograniczone. W rezultacie często nie upowszechnia się 
informacji o źródłach dotacji, a możliwości wspólnego działania 
pozostają niewykorzystane. 

administracja szczebla 
centralnego 

8. 

Należałoby zwrócić uwagę na problematykę osób 
niepełnosprawnych. Trzeba rozważyć uwzględnienie wyraźnych 
zapisów dotyczących spraw środowiska osób 
niepełnosprawnych w diagnozie. 

administracja samorządowa 

9. 

W PO SO niezbędne jest określenie roli obywateli
działających w ramach tworzącego się społeczeństwa 
informacyjnego. Organizowanie się ad hoc jednostek z czasem 
będzie stanowić nowy kanon Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Już teraz powinno się ująć to w programie, obowiązującym 
przez najbliższe 8 lat. Społeczeństwo informacyjne jest
kolejnym etapem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Daje 
mu nowe narzędzia potęgujące jego istotę oraz wprowadza 
nowe formy uczestnictwa, niestety nie ujęte precyzyjnie 
w projekcie PO SO. W niedalekiej przyszłości to nie tylko 
NGO’sy będą szeroko rozumianym partnerem społecznym 
władz, ale także komunikujące się sieciowo jednostki. 

 
organizacje pozarządowe 

działające na rzecz wspierania 
rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego 

10. 

W punkcie dotyczącym krajowej pomocy publicznej należy
wpisać poprawną nazwę urzędu zapewniającego obsługę 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej: jest 
„Komendę Główną Straży Pożarnej” winno być „Komendę 
Główną Państwowej Straży Pożarnej”. 

inne instytucje publiczne 

11. 

Część rozdziału dotycząca analizy SWOT wymaga 
skonkretyzowania pojęć. Uwagi prof. Józefiny Hrynkiewicz 
mogą służyć za wskazówki, które ze sformułowań analizy 
wymagają doprecyzowania.  

administracja szczebla 
centralnego 

12. 

W analizie SWOT znajduje się stwierdzenie, że istnieje 
niewielka szerokość i głębokość wolontariatu
i filantropii. Są organizacje, które w ogóle nie współpracują 
z wolontariuszami, ponieważ nie opłaca im się z nimi pracować. 
Ta sytuacja sprowadza się dla nich do tysięcy problemów, 
których po prostu chcą uniknąć. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 
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13. 

Słabą stroną III sektora jest nadmierne rozproszenie organizacji 
oraz często występujący brak wspólnie rozumianej tożsamości 
sektora, co prowadzi niekiedy do dublowania się celów 
organizacji non-profit, a przy tym sprawia, że wiele okazji 
do wspólnych działań jest niewykorzystanych. 

administracja szczebla 
centralnego 

3. Ocena efektywności wykorzystania funduszy przedakcesyjnych 
 i funduszy strukturalnych w sektorze w latach 2000-2006 

1. 

Należy zaktualizować informację, dotyczącą programu
Phare PL 2003/004-379.01.01 "Organizacje
pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju". Ostatecznie 
na realizację trzech komponentów przewidzianych 
do wdrożenia w ramach przedmiotowego projektu alokowano 
środki o łącznej kwocie 5 150 000 EURO, a nie jak zapisano 
5 910 000 EURO. 

administracja szczebla 
centralnego 

2. 

Błędnie wpisano nazwę działania 1.3.2 realizowanego w ramach 
Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. W miejsce 
"obszary podlegające restrukturyzacji" powinno być wpisane 
"regionalna infrastruktura ochrony zdrowia". 

administracja szczebla 
centralnego 

3. 

Podrozdział Dotychczasowa pomoc przedakcesyjna 
oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dla sektora 
zawiera informacje o dotychczasowych programach 
realizowanych ze środków wspólnotowych w sektorze. Brakuje 
jednakże oceny wykorzystania środków przez sektor i oceny 
wpływu środków na poprawę stanu społeczno-gospodarczego 
danego sektora. 

administracja szczebla 
centralnego 

4. Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

1. 
Rozdział ten powinien zostać uzupełniony o informację 
na temat zgodności z dokumentami wspólnotowymi, przede 
wszystkim ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnotowymi. 

administracja szczebla 
centralnego 

2. 
Podrozdział Cele PO SO z Wprowadzenia mógłby zostać 
włączony do rozdziału 4, w którym opisany jest cel główny 
i cele szczegółowe programu. 

administracja szczebla 
centralnego 

3. 

W dokumencie występuje niewłaściwe sformułowanie celu 
głównego programu, ponieważ należałoby wykreślić wyrażenie 
"podjęcie działań służących" i zamienić je na "wzmocnienie 
podmiotowości obywateli i ich wspólnot oraz stworzenie 
warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego".  

administracja szczebla 
centralnego 
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4. 

W strategii realizacji celów III sektora na rzecz usług 
społecznych należy wprowadzić zapis w brzmieniu: 
"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, rehabilitacji,
usług na rzecz zabezpieczenia godziwych warunków 
mieszkaniowych, wymiaru sprawiedliwości, kultury i sportu 
i innych". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

5. 

W strategii realizacji celów ekonomii społecznej należy 
wprowadzić zapis w brzmieniu: "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) i innych formach, wspieranie 
spółdzielczości mieszkaniowej, jako istotnego składnika sektora 
ekonomii społecznej, w tym jej wspólnotowych aspektów 
w zakresie integracji społecznej i realizacji zadań dla dobra 
wspólnego".  

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

6. 

W strategii realizacji celów ekonomii społecznej należy 
wprowadzić zapis w brzmieniu: "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 oraz wspieraniu tego procesu." 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

7. 

Jeśli PO SO ma osiągnąć wszystkie założone cele, niezbędne 
w nim jest jasne określenie miejsca tworzącego się 
społeczeństwa informacyjnego. Wszystkie działania mające 
na celu promocję i wspieranie tworzącego się społeczeństwa 
informacyjnego powinny stanowić element równie istotny,
co działania mające na celu wspieranie społeczeństwa
obywatelskiego. Powinno się ująć kwestie związane 
ze społeczeństwem informacyjnym w PO SO, aby nie zaistniała 
sytuacja dwuznaczna, która dyskwalifikowałaby działania 
związane z budową społeczeństwa informacyjnego (nie chodzi 
tu o informatyzację) jako niezgodne z priorytetami PO SO. 

 
 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz wspierania 

rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 

5. Priorytety i działania realizowane w ramach PO SO: 
5.1.1 Priorytet 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne 

1. 

Jest mała frekwencja przy wyborach przedstawicieli do Rad 
Osiedlowych. Trzeba zaktywizować obywateli, bo tworzy się 
w tych Radach towarzystwo wzajemnej adoracji, a to nie na tym 
powinno polegać. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz turystyki i 

krajoznawstwa 

 17



2. 

Rady osiedla tworzą ludzie i to, co się na tych osiedlach dzieje, 
to też tworzą ludzie. Jeżeli coś zostanie zapisane, a nie będzie 
do tego woli, to nic z aktywności obywatelskiej nie wyjdzie. 
Pozostanie tylko pusty zapis. Najistotniejsze powinno być 
kształtowanie, szkolenie i uświadamianie ludzi.  

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe, publiczne instytucje 

konsultacyjne 

3. 

Dzisiaj po prostu jest oligarchizacja samorządu i w samorządach 
tak naprawdę społeczeństwo obywatelskie nie funkcjonuje. 
Przecież istotą samorządności było to, żeby wyjść naprzeciw 
społeczeństwu, żeby dać społeczeństwu możliwość 
decydowania o sobie, o swojej wspólnocie, o jej rozwoju.
PO SO powinien promować takie działania, które spowodują, 
że Rady osiedli nie będą po prostu tworzone na zasadzie 
postulatywnej społeczeństwa, ale żeby może stały się 
obowiązkowe. Wtedy udział społeczeństwa w tym samorządzie 
będzie znacznie większy.  

 
organizacje pozarządowe 

działające na rzecz wspierania 
rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego 

4. Poza wolontariuszem funkcjonuje jeszcze w środowisku ktoś 
taki, jak działacz społeczny. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz turystyki i 

krajoznawstwa 

5. 

Należy podkreślać znaczenie nie tylko wolontariuszy i osób 
pracujących, ale też działaczy. Członkowie stowarzyszenia 
nie są jednocześnie wolontariuszami i często nie są 
pracownikami organizacji. Zapominając o nich, wykluczamy 
część społeczeństwa z ważnych działań. W PO SO muszą 
znaleźć się takie przepisy, takie możliwości, aby ci działacze 
w warunkach prawnych, rachunkowości itd., mogli rozliczać 
część swoich środków jako wkłady własne. Oni często dają 
darowiznę np. na rzecz swojej organizacji, ale żeby 
ta darowizna zaraz nie była niewiadomo jak opodatkowana. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz wspierania 

społeczeństwa 
obywatelskiego 

6. 

Propozycja wprowadzenia terminu edukacja polityczna. Jest on 
może kontrowersyjny, ale pokazuje nową jakość oraz kształtuje
nowe postawy obywatelskie. Ponadto warto również dopisać 
termin edukacji nieformalnej, ponieważ wcześniej, czy później 
zetkniemy się z tym problemem. 

 
organizacje pozarządowe 

działające na rzecz wspierania 
rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, naukowo-
badawcze 

7. 

Ogromne znaczenie ma edukacja nieformalna. Chodzi o to,
żeby stworzyć młodzieży możliwość twórczego rozwoju, 
rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów. 
Ta edukacja powinna kształtować wartości, postawy, które stają 
się ważne później. 

inne instytucje publiczne 

8. 

Wśród ludzi młodych występuje bardzo słaba aktywność, oni
nie angażują się w sektor pozarządowy, w pracę organizacji. 
Trzeba to zmienić. W gruncie rzeczy ten program powinien być 
skierowany do ludzi młodych, ale sięgając pokoleniowo, 
czy demograficznie, do najmłodszych, te postawy muszą się 
kształtować we wczesnym wieku. 

 organizacje pozarządowe 
 działające na rzecz 
wspierania rozwoju 

społeczeństwa 
obywatelskiego 
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9. 

Należy przekonać młodzież do tego, czym jest społeczeństwo 
obywatelskie. Wzmocnienia i wsparcia wymaga edukacja 
w szkołach średnich. Z tym programem trzeba wyjść naprzeciw 
młodzieży, ponieważ ciężko jeszcze ją przekonać, że wspólne 
działanie stanowi dużą siłę. 

organizacje pracodawców, 
inne instytucje publiczne 

10. 

Budowanie trwałych postaw w społeczeństwie należy zaczynać 
już od młodzieży, ponieważ te grupy są najbardziej plastyczne. 
W związku z tym chcąc zbudować trwałe społeczeństwo 
obywatelskie, które będzie też działało po zakończeniu PO SO, 
czyli po 2013 r. warto zainwestować w młodzież. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe  

11. 

W dokumencie trzeba położyć większy nacisk na dydaktykę 
ochrony zdrowia, na profilaktykę oraz na odpowiedzialność 
za własne zdrowie. Działania zmierzające do wprowadzenia 
powszechnej promocji zdrowia powinno się realizować 
już wśród przedszkolaków, ponieważ Polska ma ogromne
zaległości w wychowaniu zdrowego pokolenia. 

organizacje pozarządowe 
działające w sferze 

ratownictwa i ochrony 
ludności 

12. 

Jednym z najważniejszych priorytetów społecznych jest 
powszechna promocja zdrowia, w tym zwłaszcza promocja 
zdrowego stylu życia młodzieży. Należy pilnie rozwinąć 
program „Szkoły promujące zdrowie”, uwzględnić współczesne 
potrzeby. 

organizacje pozarządowe 
działające w sferze 

ratownictwa i ochrony 
ludności 

13. 

Jeżeli po stronie państwa i samorządu nie znajdzie się myśl, 
aby zająć się w ogóle dziećmi i młodzieżą, że to jest 
potraktowanie tematu jako kapitału, który będzie procentował 
za jakiś czas, to młodzieży nie przygarniemy. Powinno się 
zacząć od dziecka, bo ono jest podstawą wszystkiego. 

publiczne instytucje 
konsultacyjne 

14. 

W PO SO daje się zauważyć brak odwołania do patriotyzmu 
i tożsamości narodowej jako wartości jednoczącej 
społeczeństwo. Bez ich wcielania w życie udział obywateli 
w życiu społecznym pozostanie hasłem. Prawdziwa 
odpowiedzialność za losy własnego kraju musi być 
ukształtowana w ścisłym związku z jego tradycją, kulturą 
i historią. Bez tych wartości stanie się tak, że władza będzie 
coraz bardziej odległa od ludzi. Trzeba w opisie typów 
projektów umieścić zapisy, sugerujące potencjalnym 
beneficjentom końcowym konieczność zawarcia wychowania 
patriotycznego w adresowanych do młodzieży projektach 
z zakresu szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej.  

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe  

15. 

W zapisach PO SO należałoby uwzględnić działania dotyczące 
nie tylko podtrzymywania tradycji narodowych, regionalnych, 
kulturowych, ale również wzmacniania tożsamości regionalnej 
i narodowej. 

administracja samorządowa 

16. 
Bez zakrojonej na szeroką skalę edukacji i właściwych działań 
public relations, nie będzie możliwa szeroka aktywność 
społeczeństwa. 

administracja szczebla 
centralnego 
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17. 

Należy wzmocnić zapisy dotyczące decentralizacji i pokazać, 
że w PO SO chodzi o wdrażanie na najniższym poziomie,
wdrażanie oddolne. Społeczeństwo obywatelskie buduje się 
od dołu, a nie od góry.  

 
organizacje pozarządowe 

działające na rzecz wspierania 
rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego 

18. 

Propozycja, aby na poziomie centralnym wdrażać rozwiązania 
systemowe o charakterze horyzontalnym, istotne 
dla wzmocnienia sektora. Natomiast działania odnoszące się 
do społeczności lokalnych, zgodnie z zasadą pomocniczości 
wdrażać na poziomie regionalnym. 

administracja samorządowa 

19. 

Projekt PO SO nie zawiera skutecznych rozwiązań, które mają 
zaradzić problemowi braku zaufania społeczeństwa do instytucji 
państwa, co istotnie wpływa na niski poziom zaangażowania 
obywateli w działalność społeczną. 

administracja szczebla 
centralnego 

20. 
Należy edukować obywateli, aby zaszczepić im poczucie
solidaryzmu społecznego i zwiększyć poziom zaufania
społecznego. 

 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz wspierania 

rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 

21. 

Wolontariuszami zazwyczaj zostają ludzie młodzi, dla których 
ta forma aktywności jest tylko etapem na drodze do zdobycia 
dobrego wykształcenia, podjęcia dobrej pracy. Ludzie młodzi 
traktują wolontariat jako pewien etap w zdobywaniu 
doświadczenia. Nikt nie traktuje wolontariatu jako docelowej 
sytuacji. W jednym z typów projektów powinno się zapisać 
możliwość prowadzenia kampanii promujących wolontariat 
wśród pracodawców jako cenną formę zdobywania 
doświadczenia przydatnego w późniejszej pracy zawodowej, 
jak również promować ułatwienia dla wolontariuszy współpracy 
z pracodawcami poprzez tworzenie jakichś wspólnych gremiów 
czy forów organizacji pozarządowych i pracodawców. Chodzi 
o tworzenie partnerstw organizacji pozarządowych 
i pracodawców w celu promowania wolontariuszy jako 
przydatnych, dobrych, mających doświadczenie potencjalnych 
pracowników. 

ogólnopolskie 
organizacje sieciowe 

22. 

Odczuwalny jest brak wolontariuszy, głównie dlatego, iż brak 
jest fachowców, którzy potrafiliby przeprowadzić rzetelne 
i ciekawe szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy, głównie 
zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym. 

administracja szczebla 
centralnego 
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23. 

Efektem edukacji obywatelskiej powinno stać się m.in. 
zaangażowanie młodych ludzi w różnorodne działania służebne 
na rzecz osób potrzebujących pomocy. W związku z tym, 
nie tylko ratownictwo powinno być nauczane, ale również 
wszelkie inne formy wyspecjalizowanej pomocy na rzecz osób 
potrzebujących. W opisie projektów tego priorytetu należy 
zawrzeć zapis, umożliwiający finansowanie inicjatyw 
edukacyjnych z zakresu różnych specjalistycznych form 
pomagania potrzebującym, m.in. ratownictwo, ale także opieka 
paliatywna nad dziećmi i osobami starszymi. Tutaj można by 
przy okazji tego programu wykształcić sporą cześć 
wolontariuszy, którzy będą pracować w hospicjach, a także 
uczyć młodych ludzi w zakresie, chociażby, zabezpieczenia 
logistycznego imprez masowych. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

24. 

Najsłabsze organizacje pozarządowe funkcjonują na terenach 
poza dużymi aglomeracjami, na terenach wiejskich, na terenach 
małych miasteczek. Należy więc promować ideę wolontariatu 
w tych miasteczkach. Powinno się również sfinansować 
stypendia dla studentów, którzy aktywnie działają 
w organizacjach pozarządowych, które mają siedzibę na terenie 
właśnie takich małych miejscowości, wsi, czy też mają swoje 
oddziały na tychże terenach. Ponieważ bardzo często 
utrudnieniem dla młodych ludzi w działaniu na rzecz swoich 
lokalnych społeczności są, po pierwsze: koszty dojazdu, czas 
dojazdu i z drugiej strony potrzeba zarobienia na własne studia. 
Gdyby dać młodym ludziom taką szansę poprzez stypendia, 
to jest to jakiś pomysł na aktywizowanie społeczności lokalnych 
w małych miejscowościach.  

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

25. 

Bardzo istotne dla powodzenia i racjonalnego, efektywnego
wykorzystywania środków w ramach PO SO jest 
zainwestowanie ich przede wszystkim w kapitał społeczny. 
Obywatele nie angażują się w działania. Jeśli ludzie sami
nie będą aktywni, to niestety w żaden sposób nie można ich do 
tego zmusić, żeby oni np. byli aktywni na rynku pracy 
i znajdowali zatrudnienie. Przygotowanie kapitału społecznego 
umożliwi należyte wykorzystanie kapitału fizycznego. 

 
organizacje pozarządowe 

działające na rzecz wspierania 
rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego 

26. 

Niezwykle istotne jest wyzwolenie w członkach społeczności 
lokalnej odpowiedzialności za swoją "małą ojczyznę". Nabiera 
to szczególnego znaczenia w małych miejscowościach, 
w których brak jest liderów lokalnych, ludzi z inicjatywą, którzy 
zechcieliby podjąć działania na rzecz gminy, w której 
mieszkają. 

administracja szczebla 
centralnego 

27. 

Aktywne społeczeństwo obywatelskie powinno powstawać 
w oparciu o więź obywateli z ich najbliższym otoczeniem. 
Wspólnoty lokalne będą silne i aktywne wtedy, kiedy będą 
odbierać miejsce swojego zamieszkania, swój region, 
jako naprawdę "swoje" miejsca nie zaś jako obcą i nieznaną 
rzeczywistość. 

administracja szczebla 
centralnego 
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28. 

Trzeba położyć nacisk na znaczenie informacji, żeby 
ta informacja wyjaśniająca, co to jest społeczeństwo 
obywatelskie, co to są organizacje pozarządowe, mogła dotrzeć 
do każdego. Ludzie po prostu nie wiedzą, o co chodzi, 
nie wiedzą, co to jest. 

inne instytucje publiczne 

29. 

Idea budowania społeczeństwa obywatelskiego może przynieść 
pożądane efekty jedynie pod warunkiem przekazania jasnej 
i zrozumiałej informacji o założeniach PO SO, działaniach 
podejmowanych w jego ramach, jak również korzyściach 
z niego płynących. 

administracja szczebla 
centralnego 

30. 
Głównym czynnikiem niesprzyjającym społecznej aktywności 
jest trudna sytuacja materialna gospodarstw domowych. Należy 
wziąć ten fakt pod uwagę w PO SO. 

administracja szczebla 
centralnego 

31. 

Proponuje się przyjęcie w mechanizmie 1% takich zmian, 
aby podatnik jedynie wskazał w deklaracji podatkowej 
beneficjenta części swojego podatku, bez konieczności 
wcześniejszego przekazania mu swoich funduszy. 

administracja szczebla 
centralnego 

32. 

Świadomość obywatelska na poziomie władz, administracji
publicznej też szwankuje. To nie jest problem tylko zwykłych 
obywateli, ale również władz, które nie potrafią dyskutować, 
rozmawiać z obywatelem. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz ekologii 

33. 
Powodzenie realizacji działań PO SO jest zdeterminowane przez 
wzmocnienie świadomości obywatelskiej, dlatego należy 
wzmocnić zapisy priorytetu 1. 

administracja szczebla 
centralnego 

34. 

Efekty programu zostaną osiągnięte pod warunkiem istnienia 
na terenach gmin organizacji pozarządowych zainteresowanych 
włączeniem się w tę inicjatywę. Niestety na terenie wielu gmin 
nie istnieją podmioty mogące uczestniczyć w PO SO, 
jednocześnie na tych terenach występują problemy grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

administracja szczebla 
centralnego 

35. 

W PO SO większość typów projektów dotyczy badań, analiz, 
diagnoz i ekspertyz. Ta część jest zbyt mocno rozbudowana 
i z punktu widzenia organizacji pozarządowych, działających 
w obszarze wykluczenia społecznego, w praktyce ich pracy 
będzie rzadko stosowana. 

administracja szczebla 
centralnego 

36. 

Część opisów priorytetów wykazuje elementy diagnozy i można 
by je przenieść do diagnozy sektora (np. paragraf 2 opisu 
priorytetu 1). Należałoby się zastanowić, czy wszystkie 
działania i priorytety będą wdrażane centralnie i odpowiednio 
do decyzji zmienić opis sposobów wdrażania.  

administracja szczebla 
centralnego 

37. 

Należy zwrócić uwagę na problematykę osób 
niepełnosprawnych. Wszędzie tam, gdzie można zaznaczyć 
obecność tej grupy społecznej (w opisie, uzasadnieniu, 
działaniach) należy uwzględnić wyraźnie zapisy dotyczące 
spraw środowiska osób niepełnosprawnych. 

administracja samorządowa 
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38. 

W działaniu 1.1 należy uzupełnić listę beneficjentów 
końcowych o jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) bądź 
jednostki samorządu terytorialnego (jst). Wiąże się to 
z Programem wieloletniej społecznej kampanii informacyjno-
edukacyjnej „Czujka w każdym domu”, którego cele są zbieżne 
z celami przedmiotowego działania. Wykonawcami 
tego Programu są również komendy powiatowe i miejskie 
Państwowej Straży Pożarnej, dlatego też dopisanie do listy 
beneficjentów jednostek PSP lub jednostek samorządu 
terytorialnego, wydaje się w tym przypadku niezbędne. 

inne instytucje publiczne 

39. 

W typach projektów działania 1.1, w odniesieniu do podpunktu 
siódmego, należy doprecyzować fragment dotyczący udzielania 
pomocy techniczno-organizacyjnej poprzez dopisanie po słowie 
„udzielanie” wyrażenia: "wsparcia instytucjonalnego”. 
Stworzenie możliwości kreowania projektów, mających 
za zadanie wsparcie instytucjonalne pojedynczych poradni 
prawnych, za pomocą redystrybucji środków w formie 
konkursów regrantingowych, byłoby nieocenionym elementem 
w usprawnianiu i umacnianiu funkcjonowania sieci poradni 
prawnych. 

organizacje pozarządowe 
działające w sferze 

zabezpieczenia społecznego 

40. 

Do typów projektów w ramach działania 1.1 proponuje się 
dopisanie punktu w brzmieniu: "tworzenie i wdrażanie 
programów edukacyjnych i promocyjnych związanych 
ze środowiskiem lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem 
jego zasobów turystycznych oraz zasobów środowiska 
naturalnego w celu wzmocnienia integracji obywateli 
z ich miejscem zamieszkania; tworzenie systemów informacji 
turystycznej oraz organizacji pozarządowych". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz turystyki i 

krajoznawstwa 

41. 

W działaniu 1.1 brakuje udziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
W kontekście prac nad edukacją obywatelską, podkreślenie roli 
Ministerstwa Edukacji i Nauki byłoby tu bardzo ważne.
W związku z tym, tam gdzie mowa o beneficjentach
końcowych, ale także realizatorach Ministerstwo Edukacji 
i Nauki, bądź ministerstwo właściwe ds. edukacji powinno być 
uwzględnione. 

 
 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz wspierania 

rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 

42. 

W działaniu 1.3 brak jest działań na rzecz budowy wiążącego 
kapitału społecznego, a więc budowy zaufania i więzi między 
grupami o różnym statusie społecznym. Zagadnienia te wydają 
się być istotne również w skali kraju i wskazane jest 
uwzględnienie w projektowanych działaniach wymiaru ponad 
lokalnego, a nie zawężanie wyłącznie do środowiska lokalnego 
i spraw jego dotyczących. 

administracja szczebla 
centralnego 
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43. 

Opis typów projektów w swojej obecnej wersji wskazuje 
na efekty realizowanych projektów, a nie typy projektów. 
Konkretne typy projektów to np. szkolenia, warsztaty itp. 
Nie wszystkie wskazane w projekcie programu projekty mogą 
być finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
np. bazy danych, narzędzia i systemy informatyczne, czy zakup 
sprzętu komputerowego. Dlatego należy sprawdzić, 
czy proponowane typy projektów mieszczą się w zakresie 
pomocy udzielanej z EFS (zgodnie z projektem Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego z dnia 14 lipca 2004 r. COM (2004) 
493). 

administracja szczebla 
centralnego 

44. 

W dokumencie występuje zbyt duża ilość działań o charakterze 
szkoleniowym i promocyjnym. Na tym tle można mówić 
o niedostatku propozycji zmian instytucjonalno-systemowych 
otwierających pole do aktywności społecznej w relacjach 
z państwem. Proponuje się jedynie działania tego typu 
o charakterze kontrolnym. Znacznie mniej uwagi poświęcono 
natomiast wzmocnieniu reprezentacji interesów grup słabo 
obecnych w ramach systemu politycznego, czy też zwiększeniu 
dostępu środowisk lokalnych do instytucji państwowych 
i publicznych działających na ich rzecz.  

administracja szczebla 
centralnego 

45. 

W kilku działaniach powtarza się zakup sprzętu 
informatycznego, wsparcie techniczne, Internet, itp. Proponuje 
się tego typu zakupy skoncentrować w jednym działaniu 
(np.1.4). 

administracja szczebla 
centralnego 

46. 

W szeregu działań powtarza się ten sam typ projektów. 
Szczególnie często powtarzają się projekty szkoleniowo-
edukacyjne. Instytucje szkoleniowe, jako beneficjenci, 
powtarzają się we wszystkich działaniach priorytetu 1. 
Proponuje się więc rozważenie możliwości umieszczenia 
w jednym działaniu wszystkich priorytetów szkoleniowo-
edukacyjnych. 

administracja szczebla 
centralnego 

47. 

Działanie 1.4 winno zostać uzupełnione o kwestie 
uwzględniające infrastrukturę Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP. Należy dopisać do tej listy sformułowanie „remizę 
Ochotniczej Straży Pożarnej”. Umożliwiłoby 
to przeprowadzenie remontów kapitalnych w większości remiz 
w Polsce. Możliwe byłoby też ich doposażenie infrastrukturalne 
i sprzętowe (np. urządzenia sportowe).  

inne instytucje publiczne 

48. 

Bardzo pomocny przy opracowywaniu możliwych inwestycji 
jest projekt modelowy „Remiza OSP jako centrum 
nowoczesnych technologii na wsi”. Można się spodziewać, 
że w kolejnym okresie programowania projekt ten, stwarzający 
ogromne szanse dla Ochotniczej Straży Pożarnej, będzie 
przeprogramowany pod kątem właśnie tego działania (obecnie 
odnosi się do Działania 1.5 ZPORR), a jego ostateczny tytuł 
będzie brzmiał: „Remiza OSP jako obiekt lokalnej 
infrastruktury dla działań obywatelskich”. 

inne instytucje publiczne 
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49. Należy zwiększyć listę typów projektów w poszczególnych
działaniach w ramach priorytetu 1. 

 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz wspierania 

rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, naukowo-

badawcze 

50. 

Proponuje się uwzględnienie w jednym z działań priorytetu 1 
problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Problematyka 
ta stanowi jeden z najbardziej palących problemów społecznych 
(6 tys. osób zabitych rocznie). 

administracja szczebla 
centralnego 

51. 

Jeśli organizacja zajmuje się ratownictwem medycznym, nie ma 
możliwości i ten program tego nie daje, odnoszenia się 
do konkretnych zapisów, kiedy realizuje konkretne zadania. 
Dlatego powinno się większą uwagę poświecić w PO SO 
bezpieczeństwu publicznemu. Chodzi o konkretne zapisy, 
do których organizacja zajmująca się szkoleniami z zakresu 
pierwszej pomocy, ale również jako organizacja, świadcząca 
usługi pierwszej pomocy, mogłyby się odnieść. 

organizacje 
pozarządowe działające 
w sferze zabezpieczenia 

społecznego  

52. 

W typach projektów priorytetu powinno się zwrócić uwagę 
na ułatwienie dostępu do wiedzy i informacji, w tym 
w środowiskach wiejskich; podniesienie zaangażowania w życie 
publiczne dzięki poprawie dostępu do wiedzy i informacji, 
a także poprzez wykazanie, że zaangażowanie to przynosi 
rezultaty. Pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnych 
wokół i dla realizacji określonych i ważnych dla nich celów 
przyniesie także efekty w postaci realizacji przedsięwzięć 
ważnych dla rozwoju społeczności lokalnej, a niemożliwych 
dla realizacji w krótkim czasie wskutek np. ograniczeń 
budżetowych gminy.  

administracja szczebla 
centralnego 

53. 
Trzeba wprowadzić do kryteriów oceny projektu takie 
kryterium, które ujmować będzie czas oddziaływania 
na konkretną osobę objętą wsparciem. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

54. 

Do rozważenia jest uwzględnienie wskaźników zaufania 
społecznego (np. z badań CBOS lub PGSS) oraz wskaźników 
zaufania do instytucji państwa w procesie monitorowania 
priorytetu 1. 

administracja szczebla 
centralnego 
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55. 

Powinno powstać nowe działanie 1.5 zatytułowane 
Odpowiedzialność obywatelska. "Cel działania: Prewencja 
poprzez edukację dla bezpieczeństwa oraz zasad udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej. Działania będą realizowane 
poprzez: budowanie świadomości obywatelskiej w zakresie 
bezpieczeństwa własnego i innych obywateli, w szczególności 
zapewnienie powszechnej edukacji dla bezpieczeństwa, w tym 
wprowadzenie powszechnego dostępu do systemu kursów 
umożliwiających zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; realizacja 
projektów sprzyjających doskonaleniu się w udzielaniu 
pierwszej pomocy przedlekarskiej przez całe życie; wspieranie 
systemów zapobiegania i reagowania, w tym ratownictwa 
paramedycznego prowadzonego przez organizacje pozarządowe 
jako formę wspomagającą system ratownictwa medycznego; 
wprowadzenie systemu wsparcia psychologicznego dla służb 
ratowniczych, systemowe szkolenie służb porządkowych 
(policja, straż miejska itp.) z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy". 

organizacje pozarządowe 
działające w sferze 

ratownictwa i ochrony 
ludności 

56. 

Propozycja typów projektów dla nowego działania 1.5: 
"wspieranie prowadzenia systemu kursów umożliwiających 
zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej; wspieranie systematycznego, 
systemowego szkolenia służ policyjnych, straży miejskiej itp. 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; 
wspieranie realizacji programów wsparcia psychologicznego 
dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz służb 
ratowniczych; wsparcie realizacji programów zawierających 
nowatorskie podejście do problematyki szkolenia społeczeństwa 
z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej; wspieranie 
kształcenia nauczycieli w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa 
i udzielania pierwszej pomocy". 

organizacje pozarządowe 
działające w sferze 

ratownictwa i ochrony 
ludności 

57. 

Przykładowe projekty dla nowego działania 1.5 to: "utworzenie 
Społecznego Centrum Ratownictwa Drogowego mającego 
na celu wsparcie psychologiczne dla osób poszkodowanych 
w wypadkach drogowych i służb ratowniczych oraz współpracę 
instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych 
zajmujących się ratownictwem drogowym; utworzenie Ośrodka 
Szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej opartego 
na nowoczesnych technikach multimedialnych. Projektodawcy: 
organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, organy 
i jednostki administracji publicznej. Beneficjenci ostateczni: 
całe społeczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży 
szkolnej i studentów". 

organizacje pozarządowe 
działające w sferze 

ratownictwa i ochrony 
ludności 

5.1.2 Priorytet 2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie 

1. 

Nie będzie żadnego społeczeństwa obywatelskiego tak do końca 
według definicji, jeżeli nie będziemy mieli państwa, które 
będzie miało charakter obywatelski. To jest pewna konieczność, 
bo inaczej w rodzinie państw europejskich nie uda nam się 
zafunkcjonować. 

organizacje 
pozarządowe działające na 

rzecz ekologii 
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2. 

Trzeba stworzyć takie państwo, które będzie transparentne 
w relacjach z III sektorem i będzie działało z uwzględnieniem 
zasady równego traktowania. Często zdarza się tak, 
że nie wartość projektu, nie jego jakość, ale to skąd jest i kto go
napisał decyduje o tym, że środki są przekazywane. Wnioski, 
które są składane przez takie, czy inne gminy, powiaty, 
nie przechodzą tylko dlatego, że nie są zgodne z lini

 

ą 
programową tych, co decydują. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz wspierania 

rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 

3. 
W PO SO nie odniesiono się do propozycji przeciwdziałania 
zagrożeniom, jakie niesie ze sobą współpraca i uzależnienie 
organizacji od konkretnych fundatorów i źródeł finansowania. 

administracja szczebla 
centralnego 

4. 

Organizacje pozarządowe o profilu humanitarno-
charytatywnym, działające w określonym kierunku powinny 
ściśle ze sobą współpracować i dokonywać wymiany informacji 
dla uniknięcia np. dublowania akcji. 

organizacje pozarządowe 
działające w sferze 

ratownictwa i ochrony 
ludności 

5. 

Trzeba wymyślić takie zapisy, aby zapewnić dostęp środków 
z PO SO tym organizacjom, które działają na szczeblu lokalnym 
powiatu, miasta, bądź gminy. Dzisiaj organizacje na tym terenie 
borykają się naprawdę z wieloma problemami, które
sprowadzają się do tego, że one nie mają pieniędzy, środków 
na telefon, nie mają na Internet itd. I jak te organizacje maj

 

ą 
działać? Jak mają tworzyć społeczeństwo obywatelskie? 
Jak te organizacje mają uczestniczyć w szkoleniach? 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz wspierania 

rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 

6. 

Nadszedł czas, aby skończyć z pracą organizacji pozarządowych 
całkowicie nieodpłatnie na rzecz tych, dla których się służy. 
Beneficjenci też bardziej będą doceniać to, co się dla nich robi. 
Minimalne koszty muszą być poniesione, ponieważ 
w ten sposób będzie można zapłacić tym, którzy obsługują 
grupę klientów, zapłacić za czynsz, telefon i światło. 

organizacje pozarządowe 
działające w dziedzinie 

zabezpieczenia społecznego

7. 

Należy mieć na względzie to, żeby jednak dotrzeć do wsi. 
Musimy wykorzystać zasoby wiejskie, świetlice, budynki, 
w taki sposób, żeby niewielkim nakładem sił i środków Internet 
pojawił się na każdej wsi. 

inne instytucje publiczne 

8. 

W pierwszej kolejności należy wzmocnić struktury 
organizacyjne podmiotów pozarządowych, umożliwiając 
im pozyskanie środków finansowych m.in. na zakup sprzętu 
komputerowego, opłat stałego dostępu do Internetu, 
czy zatrudnianiu pracowników. Brak takich możliwości przez 
znaczącą większość organizacji nie pozwala im na skorzystanie 
ze środków funduszy strukturalnych, a nawet możliwości 
zapoznania się z PO SO.  

administracja szczebla 
centralnego 

9. 

Szczególny nacisk powinno się położyć na budowanie siły 
sektora pozarządowego zwłaszcza poprzez: standaryzację usług 
świadczonych przez organizacje pozarządowe, szczególnie 
w obszarze pożytku publicznego; budowanie reprezentacji 
sektora; transparentność i przestrzeganie etyki w III sektorze. 

administracja samorządowa 

10. Należy dowartościować gminy i sołectwa. inne instytucje publiczne 
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11. 

Nie należy zapominać o bardzo dużym potencjale organizacji 
pozarządowych, który jest niewykorzystany w małych 
miejscowościach. W związku z tym byłoby dobrze wspomóc 
powstawanie i funkcjonowanie tych małych, słabych organizacji 
w małych miejscowościach, na tych terenach, gdzie obecnie 
empirycznie jest najmniejsza działalność obywatelska. 

naukowo-badawcze 

12. 

Organizacje nie miały czasu wytworzyć majątku tak, jak 
to działo się w Europie Zachodniej. Dlatego najważniejsze staje 
się wsparcie techniczne organizacji, żeby one mogły działać. 
W różnych organizacjach występuje potrzeba takiego, 
czy innego sprzętu, każda organizacja powinna mieć komputer 
i inne dobra techniczne. 

organizacje infrastrukturalne

13. 
W tworzeniu typów projektów dla działania 2.2 należy 
zwiększyć nacisk na wyposażenie organizacji pozarządowych 
w sprzęt komputerowy i stały dostęp do Internetu. 

administracja szczebla 
centralnego 

14. 

Przeogromnym problemem w małych miejscowościach
oraz na wsiach jest brak infrastruktury, nie ma miejsca 
na spotkania, żadnego zaplecza, a często nawet trudno dojechać 
do tych miejsc. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na dysproporcje 
wewnątrz samego sektora. 

publiczne instytucje 
konsultacyjne, ogólnopolskie 

organizacje sieciowe 

15. 

Należy położyć nacisk na najmniejsze ośrodki, szczególnie 
wiejskie oraz małe ośrodki miejskie położone peryferyjnie, 
w znacznej odległości od dużych ośrodków miejskich. Małe 
ośrodki mogą być pozbawione szerokiego dostępu 
do informacji, np. poprzez mniejsze docieranie publikatorów. 

administracja szczebla 
centralnego 

16. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na słabą organizację 
III sektora w małych gminach, gdzie działalność podmiotów 
niepublicznych opiera się zasadniczo na wyłącznym 
ich finansowaniu ze środków samorządu terytorialnego, również 
borykającego się z niedostatkiem środków finansowych. 

administracja szczebla 
centralnego 

17. 

Nie można zapominać o pilnowaniu przestrzegania standardów 
działania tak, aby w większych czy mniejszych 
miejscowościach, metoda była taka sama, żeby standard jakości 
i usługi świadczonej przez organizację pozarządową 
był zachowany.  

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

18. 

Należy wzmocnić zapis o wspieraniu rozwoju profesjonalnego 
personelu i kadr sektora pozarządowego, ponieważ w praktyce 
to nie funkcjonuje dobrze. Czasami świetny pracownik, z braku 
środków w organizacji na jego pensję, jest zagrożony 
bezrobociem. Trzeba to zmienić. 

niepubliczne 
placówki oświatowe 

19. 
Trzeba zainwestować w liderów organizacji pozarządowych, 
szkolić ich i dokształcać, ponieważ III sektor cierpi na brak 
dobrych i profesjonalnych trenerów. 

organizacje pozarządowe 
działające w sferze 

 upowszechniania i ochrony 
praw kobiet 

20. 

W tworzeniu typów projektów dla działania 2.1 należy 
zwiększyć nacisk na szkolenia i warsztaty edukacyjne 
dla przyszłych liderów oraz potencjalnej kadry pracowników 
III sektora. 

administracja szczebla 
centralnego 
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21. 

Duży problem dla III sektora to brak środków finansowych 
na zatrudnianie wykwalifikowanego personelu, który zapewni 
prawidłowe funkcjonowanie placówek, prowadzonych przez 
organizacje non-profit, np. placówki świadczące usługi dla osób 
bezdomnych (schroniska, domy samotnych matek, stołówki, 
placówki dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią). 
Nie jest możliwe realizowanie programów wychodzenia 
z bezdomności, rozwiązywania różnych konfliktów 
i problemów, jeżeli nie posiada się wykwalifikowanej kadry 
zatrudnionej na etacie w takich zawodach, jak psycholog, 
pedagog, terapeuta uzależnień, socjoterapeuta, pracownik 
socjalny, instruktor terapii zajęciowej, kucharz, pomoc 
kuchenna, pracownik gospodarczy (np. do takich prac, 
jak palenie w piecach, czy odśnieżanie terenu w placówkach, 
gdzie przebywają ludzie starsi i niepełnosprawni). 

administracja szczebla 
centralnego 

22. 

Warunkiem koniecznym sukcesu PO SO jest profesjonalizacja 
III sektora. Spotykając się z różnymi działaniami 
i współpracując z różnymi ludźmi wiadomo, jak wiele zależy, 
jeżeli chodzi o osiąganie celów, od profesjonalizmu ludzi, 
którzy je realizują. 

organizacje 
pozarządowe działające na 

rzecz ekologii 

23. 

Pracę organizacji pozarządowych należy oprzeć w dużej części 
na wysoko wykwalifikowanej kadrze i pracownikach, a w nieco 
mniejszej na wolontariacie, ponieważ wyłącznie profesjonalnie 
przygotowana do rozwiązywania problemów organizacyjnych 
i finansowych kadra jest w stanie podołać wyzwaniom, które 
niesie działalność w sektorze pozarządowym aktywnie 
współdziałającym z biznesem, administracją rządową 
i samorządową, strukturami unijnymi oraz innymi 
organizacjami non-profit. 

administracja szczebla 
centralnego 

24. 

W PO SO brakuje wystarczającego nacisku na kształcenie 
liderów samorządowych, których głównym zadaniem powinna 
być realizacja zasad zarządzania jednostką w oparciu 
o nowoczesne metody zarządzania publicznego, wskazywane 
w literaturze jako public governance, a zmierzające 
do kształtowania partycypacji społecznej w gminach. 

administracja szczebla 
centralnego 

25. 

Proponuje się uwzględnienie propozycji i uzupełnienie zapisów 
PO SO o działanie dotyczące wzmocnienia kadr 
współpracujących z organizacjami pozarządowymi, w tym 
prawników, księgowych, PR. Obecnie pomoc prawna, 
rachunkowa czy doradztwo jest trudno dostępne dla organizacji 
pozarządowych ze względu na nieliczne grono specjalistów 
i wysokie ceny usług. 

administracja samorządowa 

26. W priorytecie 2 trzeba pokazywać ludziom, że szkolenie
przekłada się na praktyczny efekt, że coś z niego wynika. 

 
organizacje pozarządowe 

działające na rzecz wspierania 
rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego 

 29



27. 

W priorytecie występuje zbyt duża ilość działań o charakterze 
szkoleniowym i promocyjnym. Na tym tle można mówić 
o niedostatku propozycji zmian instytucjonalno - systemowych 
otwierających pole do aktywności społecznej w relacjach 
z państwem. Proponuje się jedynie działania tego typu 
o charakterze kontrolnym. Znacznie mniej uwagi poświęcono 
natomiast wzmocnieniu reprezentacji interesów grup słabo 
obecnych w ramach systemu politycznego, czy też zwiększeniu 
dostępu środowisk lokalnych do instytucji państwowych 
i publicznych działających na ich rzecz.  

administracja szczebla 
centralnego 

28. 

W szeregu działań powtarza się ten sam typ projektów. 
Szczególnie często powtarzają się projekty szkoleniowo-
edukacyjne. Instytucje szkoleniowe, jako beneficjenci, 
powtarzają się we wszystkich działaniach priorytetu 2. 
Proponuję rozważyć możliwość umieszczenia w jednym 
działaniu wszystkich priorytetów szkoleniowo- edukacyjnych. 

administracja szczebla 
centralnego 

29. 

Jeżeli głównym celem PO SO jest to, żeby organizacje 
porządnie się rozwijały, należy je rzeczywiście wspierać 
ze strony państwa. Szkolenia nie wystarczą, a nawet jest 
ich zbyt wiele. Lepiej zainwestować w inne działania. 

organizacje infrastrukturalne

30. 

Organizacje pozarządowe w bardzo dużej ilości przypadków są 
naprawdę niedouczone. Trzeba tych ludzi uczyć całe życie, 
ale problemem staje się naprawdę, kto i czego będzie uczyć. 
Powinno się zwrócić uwagę na jakość szkoleń. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz ekologii, 

ogólnopolskie 
 organizacje sieciowe 

31. 

To prawda, że organizacje pozarządowe muszą się uczyć cały 
czas. Jak się jedna osoba nauczy, to przekaże to następnym 
członkom organizacji. III sektor cierpi na brak profesjonalistów, 
których trzeba wyszukiwać bardzo długo, wydobywać 
spod ziemi. 

organizacje infrastrukturalne

32. 
Trzeba wziąć się za polską wieś i małe miasteczka, ponieważ 
tam brakuje społeczności zorganizowanych w inicjatywy 
obywatelskie. 

organizacje pozarządowe 
 działające w sferze 

 upowszechniania i ochrony 
praw kobiet 

33. 

Trzeba koniecznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu 
mało zaradnych organizacji pozarządowych, ponieważ ci, 
którzy działają w starszych organizacjach, dobrze działających, 
sprofesjonalizowanych są niezadowoleni, gdy powstają nowe 
organizacje. 

naukowo-badawcze 

34. 

W PO SO większość typów projektów dotyczy badań, analiz, 
diagnoz i ekspertyz. Ta część jest zbyt mocno rozbudowana 
i z punktu widzenia organizacji pozarządowych, działających 
w obszarze wykluczenia społecznego, w praktyce ich pracy 
będzie rzadko stosowana. 

administracja szczebla 
centralnego 
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35. 

Organizacje pozarządowe, szczególnie te, których rozwój 
i działalność opierają się głównie o ich materialną bazę, 
w obecnych warunkach uzyskiwania jakichkolwiek dotacji, 
nie mają żadnych szans takiego rozwoju. Nikt bowiem 
nie przewiduje środków finansowych na inwestycje (poza 
rozbudową bazy biurowej). Nieuwzględnianie potrzeb 
inwestycyjnych niektórych organizacji jest nie tylko błędem, 
ale także krótkowzrocznością obliczoną na doraźne 
a nie długofalowe sukcesy. Powinno się więc uwzględnić 
w przyszłych działaniach wszystkich tych, którzy zamierzają, 
nie tylko doraźnie, ale przede wszystkim w sposób rozwojowy 
pomóc organizacjom pozarządowych, aby stworzyły warunki 
do finansowania działalności inwestycyjnej.  

organizacje pozarządowe 
 działające w sferze 

zabezpieczenia społecznego

36. 
Konieczne są zmiany w ustawodawstwie, ale rozumianym 
bardzo szeroko, nie tylko w aspekcie Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz ekologii 

37. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
wymaga nowelizacji, ponieważ ustawodawca nie przewidział 
udziału organizacji pozarządowych w wojewódzkich komisjach 
dialogu społecznego. 

organizacje pozarządowe 
 działające w sferze 

 upowszechniania i ochrony 
praw kobiet 

38. 

W PO SO brakuje szczegółowych zapisów legislacyjnych 
umożliwiających wprowadzenie instrumentów wspierania 
finansowego niepublicznego sektora przez sferę biznesu, 
partnerskiej współpracy między administracją publiczną 
a organizacjami. 

administracja szczebla 
centralnego 

39. 

W działaniu 2.1 jako jeden z typów projektów zaproponowano: 
"tworzenie systemu funduszy poręczeniowych, pożyczkowych, 
wzajemnych(...)". Niestety takie typy projektów nie są już 
przewidziane wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego 

administracja samorządowa 

40. Należy zwiększyć listę typów projektów w poszczególnych
działaniach w ramach priorytetu 2. 

 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz wspierania 

rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, naukowo-

badawcze 

41. 
Trzeba wprowadzić do kryteriów oceny projektu takie 
kryterium, które ujmować będzie czas oddziaływania 
na konkretną osobę objętą wsparciem. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

42. 

W typach projektów działania 2.1 proponuje się dodanie punktu 
w brzmieniu: "doradztwo, szkolenia, ekspertyzy, kampanie 
informacyjne i badania służące także w organizacji sektora 
ekonomii społecznej". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz turystyki i 

krajoznawstwa 

43. Należy rozszerzyć katalogi beneficjentów końcowych 
o kategorię "banki spółdzielcze" w działaniu 2.1 i 2.2. 

podmioty działające w 
obszarze ekonomii społecznej 

i społecznej 
odpowiedzialności biznesu 

44. 
Działanie 2.2, które zmierza do poprawy potencjału 
organizacyjnego non-profit, powinno być realizowane jako 
wcześniejsze. 

administracja szczebla 
centralnego 
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45. 

Działanie 2.2 należy skierować do tych organizacji, które 
zostaną wyodrębnione poprzez próbę zidentyfikowania 
obszarów o mniejszej dostępności mediów, mniejszej ilości 
instytucji publicznych, czy też przy przyjęciu kryterium 
ludnościowego, np. gminy poniżej 1 tys. mieszkańców. 

administracja szczebla 
centralnego 

46. 

W działaniu 2.2 winna ulec wydzieleniu pomoc adresowana 
do organizacji skupiających przedstawicieli mniejszości 
narodowych i etnicznych lub też organizacji pozarządowych 
działających na ich rzecz.  

administracja szczebla 
centralnego 

47. 

W odniesieniu do działania 2.3 wątpliwości budzi propozycja 
projektu mówiąca o tworzeniu programów współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Wątpliwości te pojawiają się 
w kontekście informacji zawartej w PO SO o tym, że projekty 
będą wdrażane centralnie, zaś zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie roczny program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi uchwala organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego. 

administracja 
samorządowa 

48. 

W odniesieniu do działania 2.3 w demokracji podstawowymi 
instytucjami kontroli społecznej administracji publicznej są 
organy przedstawicielskie (parlament i lokalne organy 
przedstawicielskie). Jeśli nie pełnią one swojej funkcji 
w stopniu wystarczającym, wskazane jest znalezienie przyczyn 
tego stanu rzeczy. Być może więc wskazane byłoby 
przeprowadzenie analizy systemu politycznego kraju z punktu 
widzenia możliwości reprezentacji interesów grupowych 
oraz budowy uczestniczącej kultury politycznej. 

administracja szczebla 
centralnego 

49. 

W działaniu 2.4 proponuje się rozważyć włączenie w system 
instytucji dialogu społecznego rzeczników interesów grup 
społecznych o niewielkich zdolnościach do samoorganizacji 
i nie mających z tego powodu faktycznej reprezentacji 
instytucjonalnej (np. emerytów, bezrobotnych). 

administracja szczebla 
centralnego 

50. 

Konieczne jest wypracowanie odpowiednich relacji pomiędzy 
administracją publiczną, a III sektorem i stworzenie 
partnerskich zasad współpracy oraz jasno określonego podziału 
zadań. 

administracja szczebla 
centralnego 

51. 

Należy podjąć takie działania, aby organizacje pozarządowe 
stały się partnerem dla samorządu terytorialnego 
tzn. wprowadzić przepisy, które staną się podstawą prawną 
takiej współpracy. Sama ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie nie wystarcza. 

administracja samorządowa 

 32



52. 

Rozwój III sektora jest bardzo ważny, ale ten rozwój musi iść 
w parze z rozwojem myślenia urzędu. Gmina jest chyba 
zupełnie podstawową jednostką do budowania społeczeństwa 
obywatelskiego. Dlatego też w dokumencie należy umieścić 
zapis dotyczący rozwoju, szkolenia i wzmocnienia administracji 
właśnie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Może będzie to jakaś jedna osoba, jakiś koordynator 
współpracy, pełnomocnik, który mógłby w Departamencie, 
czy w innych forach, czy na poziomie województwa, 
rozstrzygać o bardzo istotnych i problematycznych sprawach, 
z którymi się spotyka na co dzień. 

administracja samorządowa 

53. 

Ważne jest odpowiednie, definicyjne i formalne określenie
zasad współpracy tak, aby były one funkcjonalne i miały
swoje konsekwencje w konkretnych działaniach możliwych 
do zrealizowania zgodnie z prawem. 

administracja 
 szczebla centralnego 

54. 

Praktyka dowodzi, że często same organizacje pozarządowe 
we wzajemnych kontaktach z administracją przyjmują pozycję 
klienta, okazując postawy roszczeniowe. Należałoby zatem 
przedsięwziąć takie działania, które oprócz zwiększenia 
możliwości decyzyjnych zwiększą poczucie ich 
odpowiedzialności. 

administracja szczebla 
centralnego 

55. 

Są organizacje, które zupełnie nie mogą dojść do porozumienia 
z samorządem, tak jak by były obok siebie. Jest jeszcze sporo 
nieporozumień, jeżeli chodzi o samorządy. Ta tematyka jest 
nieznana i nie przyjmowana. Współpraca niektórych organizacji 
pozarządowych z samorządem jest nierówna, ponieważ jedne 
organizacje traktuje się lepiej, a inne są dyskryminowane. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz grup 

mniejszościowych 

56. 

Należy położyć nacisk na partnerstwo, które jest niechciane. 
Administracja publiczna ucieka od tego partnerstwa, 
a środowisko organizacji pozarządowych też jest podzielone, 
nie zawsze kompetentne i nie posiada środowiska 
lobbystycznego. 

organizacje pozarządowe 
 działające w sferze 

 upowszechniania i ochrony 
praw kobiet, ogólnopolskie 

organizacje sieciowe, 
organizacje pozarządowe 

działające na rzecz ekologii 

57. 

Problemem zaistnienia profesjonalizacji III sektora 
oraz administracji publicznej jest to, iż administracja ma 
o tyle przewagę, że często organizacje są jej klientami, 
chociażby na etapie pozyskiwania środków. Na poziomie 
samorządu istnieje głęboka patologia, która przejawia się 
np. w nepotyzmie. Samorząd jest więc jedną ze sfer państwa, 
która wymaga gruntownych zmian, nie tylko od strony etyki, 
moralności, ale też profesjonalizmu urzędników niezależnie 
od wieku i płci. 

organizacje 
pozarządowe działające na 

rzecz ekologii 

58. 

Ci, którzy chcą pracować w administracji powinni terminować 
w organizacjach pozarządowych. Dzięki temu nauczą się
i poznają, co to jest samorządność, co to jest współpraca, co to 

 

jest partnerstwo. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz wspierania 

rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 

59. 
Jeżeli nie zapisze się urzędnikowi, że musi coś wykonać,
zrobić, to on tego nie będzie robić. Dlatego zła współpraca
wynika również z winy urzędników.  

 
organizacje pozarządowe 

działające na rzecz wspierania 
rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, naukowo-
badawcze 
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60. 

Jeżeli nie zostaną wymuszone w pewnym stopniu skuteczne
narzędzia partnerstwa, to największym zagrożeniem będzie
zaadresowanie PO SO tylko i wyłącznie do organizacji 
pozarządowych. 

 
 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz wspierania 

rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, naukowo-

badawcze 

61. 

Ludzie aktywni są postrzegani przez ludzi administracji
publicznej jako konkurenci. Czyli z jednej strony dąży się 
do budowy aktywnego społeczeństwa, ale z drugiej strony
ci ludzie aktywni, którzy chcą coś robić, którzy mają pomysły,
są w jakiś sposób utrącani, bo oni są zagrożeniem dla tych, 
którzy aktualnie są w organach władzy wybieralnej 
najprzeróżniejszego szczebla.  

 
 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz wspierania 

rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 

62. 

Proponuje się, by jako jeden z typów projektów znalazły się 
inicjatywy polegające na tworzeniu wspólnych komisji, ciał 
konsultacyjnych i opiniodawczych, w których skład 
wchodziliby przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz 
władz lokalnych i centralnych. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

63. 

W działaniu 2.4 w gronie beneficjentów wymienia się 
pracowników administracji centralnej i regionalnej. Należy 
zaznaczyć, że polski system prawa wyróżnia pracowników 
administracji rządowej i samorządowej i wydaje się, 
że to do nich skierowane winno być m.in. przedmiotowe 
działanie. Należy się także zastanowić, czy program kierowany 
jest jedynie do pracowników administracji rządowej 
i samorządowej na poziomie centralnym i regionalnym. Wydaje 
się, że typ działania i przewidzianych w jego ramach projektów 
skłaniałby do skierowania go do pracowników administracji 
samorządowej również na poziomie gminnym i powiatowym. 

administracja szczebla 
centralnego 

5.1.3 Priorytet 3: Trzeci sektor w usługach społecznych 

1. 

Ważne są działania w samej rodzinie. Rodzina staje się 
patologiczna w sensie społecznym wtedy, gdy znajduje się 
w niej osoba chora, która często powoduje chorobę samej 
rodziny. Należy podjąć takie działania, aby nie zostawiać ludzi 
w takiej chorej rodzinie samym sobie. 

organizacje pozarządowe 
 działające w sferze 

zabezpieczenia społecznego

2. 

W działaniu 3.1 przeciwdziałanie przemocy domowej 
i uzależnieniom jest wskazane nawet, gdyby nie prowadziło do 
wykluczenia społecznego; działania skierowane do rodziny -
z wyjątkiem sytuacji patologicznych - powinny być adresowane 
do rodziny jako całości, a nie poszczególnych jej członków. 
Zaskakujące jest stwierdzenie, że długotrwałe bezrobocie 
w rodzinie dotyka głównie dzieci i młodzież. Wśród działań 
służących wzmocnieniu funkcji rodziny nie uwzględniono 
zjawiska narastającej liczby rozwodów. Nie określono, w jaki 
sposób będzie się stwierdzać, że dane osoby bądź grupy 
społeczne są dyskryminowane w środowisku lokalnym; 
Niejasne jest pojęcie "pluralizm wobec mniejszości etnicznych", 
który miałby być promowany w ramach tego działania. 

administracja szczebla 
centralnego 
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3. 

Do typów projektów należy dopisać działania skłaniające 
beneficjentów końcowych do prowadzenia projektów 
rodzinnych, w których wspólnie uczestniczyć będą dzieci i ich 
rodzice. Jeżeli wzmacnia się funkcje rodziny, to nie można robić 
projektów oddzielnie dla rodziców, oddzielnie dla dzieci. 
Najlepsze efekty przyniosą projekty, gdzie te działania będą 
połączone i gdzie rodzice z dziećmi będą mogli wspólnie 
uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

4. 

W typach projektów jest mowa o szkoleniu kadr, wolontariuszy, 
pracowników, zajmujących się, czy też działających na rzecz 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, natomiast 
w liście beneficjentów ostatecznych nie są ci wolontariusze, 
ci pracownicy wymienieni jako beneficjenci końcowi. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

5. 

W szeregu działań powtarza się ten sam typ projektów. 
Szczególnie często powtarzają się projekty szkoleniowo-
edukacyjne. Instytucje szkoleniowe, jako beneficjenci, 
powtarzają się we wszystkich działaniach priorytetu 3. 
Proponuję rozważyć możliwość umieszczenia w jednym 
działaniu wszystkich priorytetów szkoleniowo- edukacyjnych. 

administracja szczebla 
centralnego 

6. 

Wśród beneficjentów ostatecznych powinno się wymienić 
również osoby nie doświadczające problemów wykluczenia 
społecznego. Oczywiście od razu należałoby zastrzec w tych 
projektach, że mają to być projekty integracyjne, czyli których 
beneficjentami będą zarówno osoby z trudnościami, jak i osoby 
bez tych trudności. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

7. 

Jako beneficjentów końcowych należałoby potraktować również 
dzieci i młodzież rówieśników osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, tak by umożliwić realizację projektów 
integracyjnych. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

8. 

Jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym powinno się 
również uznać dzieci i młodzież z terenów wiejskich 
oraz małomiasteczkowych. Nierzadko mają one utrudnione 
szanse rozwoju nie przez zagrożenie dysfunkcją rodziny, 
ale przez bardziej uciążliwy dostęp do edukacji, dóbr kultury, 
informacji i możliwości działania w różnego rodzaju 
organizacjach. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

9. 

Propozycje dotyczące tej części wydają się mało 
usystematyzowane i nie układają się w spójną całość 
wynikającą z odpowiedniej diagnozy zjawiska nazywanego 
wykluczeniem społecznym. Projekty dotyczące działań 3.1 i 3.2 
nakładają się na siebie. 

administracja szczebla 
centralnego 

10. 

Wskazane wydaje się dołączenie wskaźników monitorujących 
główne elementy zjawiska wykluczenia społecznego 
(np. odsetek osób żyjących poniżej granicy minimum 
egzystencji; odsetek długotrwale bezrobotnych; zjawisko 
dziedziczenia ubóstwa i - ewentualnie bezrobocia; regionalne 
zróżnicowanie wskaźników wykluczenia społecznego). 

administracja szczebla 
centralnego 

11. 
Trzeba wprowadzić do kryteriów oceny projektu takie 
kryterium, które ujmować będzie czas oddziaływania 
na konkretną osobę objętą wsparciem. 

ogólnopolskie 
 organizacje sieciowe 
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12. 

W priorytecie 3 niezbędne jest wcześniejsze ustalenie 
klarownego podziału ról pomiędzy administracją publiczną 
a sektorem pozarządowym. Niezbędne jest także określenie 
jednolitych standardów dla usług społecznych, które miałyby 
być realizowane przez III sektor. Konieczne są też jasne zasady 
nadzoru i kontroli przestrzegania tych standardów. 

administracja szczebla 
centralnego 

13. 

W przypadku działań objętych obszarem pomocy społecznej 
konieczne jest także przyjęcie długofalowej perspektywy 
oraz takie ustalenie terminów realizacji projektów 
i wykorzystania środków finansowych, które zapewnią ciągłość 
usług klientom pomocy społecznej. 

administracja szczebla 
centralnego 

14. 
W działaniach do tego priorytetu trzeba pokazywać ludziom,
że szkolenia przekładają się na jakiś praktyczny efekt, że z nich
coś wynika. 

 
 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz wspierania 

rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 

15. 

W PO SO większość typów projektów dotyczy badań, analiz, 
diagnoz i ekspertyz. Ta część jest zbyt mocno rozbudowana 
i z punktu widzenia organizacji pozarządowych, działających 
w obszarze wykluczenia społecznego, w praktyce ich pracy 
będzie rzadko stosowana. 

administracja szczebla 
centralnego 

16. 

Proponuje się rozszerzenie problematyki dotyczącej osób
 niepełnosprawnych, które stanowią ok. 14,35 % (tj. ponad 
5 mln osób) społeczeństwa obywatelskiego oraz zwrócenie 
większej uwagi na rolę organizacji pozarządowych i innych 
instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

administracja szczebla 
centralnego 

17. 

W typach projektów do działania 3.1 należy wpisać dwa punkty 
w nowym brzmieniu: "akcje informacyjne, promocja pluralizmu 
wobec mniejszości etnicznych, narodowych, seksualnych 
i innych, bezpośrednie kontakty organizacji pozarządowych 
z zagrożonymi mniejszościami służące zapobieganiu 
wszelkiego rodzaju dyskryminacji w różnych obszarach życia 
społecznego" oraz "kampanie informacyjne, szkolenia 
edukacyjne, praktyczne zwiększanie reprezentatywności osób 
i grup dyskryminowanych w życiu publicznym służące 
zapewnieniu równego statusu kobiet i mężczyzn, likwidacja 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, 
wyznawaną religię, przekonania, wiek i orientację 
seksualną". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz grup 

mniejszościowych 

18. 

W opisie działania 3.1 należy wprowadzić zapis w brzmieniu: 
"wspieraniu inicjatyw zapobiegających powstawaniu kryzysów 
życiowych i likwidacji barier, które mogą doprowadzić 
do sytuacji sprzyjających wykluczaniu społecznemu, 
np. w skutek przemocy domowej i uzależnień lub 
niepełnosprawności". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

19. 

W opisie działania 3.1 należy wprowadzić zapis w brzmieniu: 
"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 
oraz niepełnosprawność". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
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20. 

W opisie działania 3.1 trzeba wprowadzić zapis w brzmieniu: 
"inicjowania programów profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością stwarzającej 
problemy wychowawcze". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

21. 

W typach projektów działania 3.1 trzeba wprowadzić zapis 
w brzmieniu: "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, kluby, domy okresowego 
pobytu dla osób niepełnosprawnych)". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

22. 

W typach projektów działania 3.1 trzeba wprowadzić zapis 
w brzmieniu: "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, doradztwo 
zawodowe, aktywne 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". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

23. 

W działaniu 3.1 winna ulec wydzieleniu pomoc adresowana 
do organizacji skupiających przedstawicieli mniejszości 
narodowych i etnicznych lub też organizacji pozarządowych 
działających na ich rzecz.  

administracja szczebla 
centralnego 

24. 

W opisie działania 3.2 należy wprowadzić zapis w brzmieniu: 
"wspieraniu systemu edukacji (w tym edukacji ustawicznej), 
ochrony zdrowia, rehabilitacji, niezbędnej opieki, 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". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

25. 

W typach projektów działania 3.2 należy wprowadzić zapis 
w brzmieniu: "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) oraz dostęp do placówek dostosowanych 
do specyficznych potrzeb tych osób". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
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26. 

Do typów projektów działania 3.2 należy dopisać: "projekty 
o charakterze innowacyjnym w zakresie stworzenia takiego 
modelu pracy i mieszkania dla osób niepełnosprawnych, który 
umożliwi im integrację społeczną i zawodową” lub 
„projekty o charakterze innowacyjnym stwarzające osobom 
niepełnosprawnym możliwość integracji społecznej 
i zawodowej". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

27. 

Do typów projektów działania 3.2 należy również dopisać: 
„pomoc organizacyjna, techniczna i materialna dla podmiotów 
tworzących i prowadzących małe placówki okresowego 
i stałego pobytu dostosowane do specyficznych potrzeb 
poszczególnych grup osób niepełnosprawnych, 
umożliwiających im integrację społeczną„ lub „pomoc 
organizacyjna, techniczna i materialna dla podmiotów 
tworzących i prowadzących placówki umożliwiające osobom 
niepełnosprawnym integrację zawodową i społeczną”. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

28. 
Typy projektów wymienione w działaniu 3.2 w pozycji 1, 2, 3 
pokrywają się z obszarami objętymi PO Wykształcenie 
i kompetencje (działania 1.1, 1.2, 1.4). 

administracja szczebla 
centralnego 

29. 

Należy dodać w działaniu 3.2 po przedostatnim tiret, nowego 
tiret w brzmieniu "trudności w integracji osób należących 
do romskiej mniejszości etnicznej". Społeczność romska, jako 
grupa narażona na wykluczenie społeczne, została 
uwzględniona jako beneficjent m.in. w Krajowym Planie 
Działania na Rzecz Integracji Społecznej 2004-2006 
oraz Narodowej Strategii Integracji Społecznej. Ponadto obecnie 
realizowany jest Program na Rzecz Społeczności Romskiej 
w Polsce, którego jednym z celów jest integracja społeczna 
Romów. W realizacji działań na rzecz pełnego uczestnictwa 
Romów w społeczeństwie obywatelskim ważną rolę odgrywa 
III sektor. 

administracja szczebla 
centralnego 

30. 

W działaniu 3.2 jako jeden z typów projektów zaproponowano: 
"dofinansowanie tworzenia i prowadzenia mieszkań 
chronionych wspomagających samodzielność życiową" 
i "prowadzenie specjalnych inkubatorów przedsiębiorczości". 
Niestety takie typy projektów nie są już przewidziane 
wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego. 

administracja samorządowa 

31. 

W działaniu 3.2 jako pierwsze z typów projektów znalazły się 
stypendia dla uczniów, które są już przewidziane 
w Regionalnych Programach, po konsultacjach z Ministerstwem 
Edukacji i Nauki, na których wyznaczono linię demarkacyjną. 

administracja samorządowa 

32. Należy rozszerzyć katalogi beneficjentów końcowych 
o kategorię "banki spółdzielcze" w działaniu 3.2. 

podmioty działające w 
obszarze ekonomii społecznej 

i społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
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33. 

W typach projektów działania 3.3 trzeba zamieścić zapis 
w brzmieniu: "kształcenie i dokształcanie animatorów, 
pracowników socjalnych, trenerów pracy, terapeutów, 
wolontariuszy, szkolenia, warsztaty edukacyjne mające na celu 
nabycie i doskonalenie umiejętności osób, organizacji 
i instytucji pracujących z osobami wykluczonymi". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

34. 
Do typów projektów działania 3.3 należy dopisać: "wydawanie 
książek i innych publikacji wspierających inicjatywy na rzecz 
integracji społecznej”. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

5.1.4 Priorytet 4: Ekonomia społeczna 

1. 

Gdyby wziąć pod uwagę np. państwa Unii Europejskiej
organizacje pozarządowe mogą być faktycznie bardzo dobrym
miejscem zatrudnienia. Wzmocnienia więc wymagają zapisy 
w tym priorytecie. 

 
organizacje pozarządowe 

działające na rzecz wspierania 
rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego 

2. Wielkim problemem jest nie wykorzystany potencjał III sektora 
jako pracodawcy.  

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

3. 

W dokumentach europejskich nie ma odniesienia do Dyrektywy 
2000/78 Rady Europejskiej w sprawie ustanowienia ogólnych 
ram dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu i rozwoju 
zawodowym. Tam jest poruszona kwestia wszystkich osób 
zagrożonych dyskryminacją w zatrudnieniu i to powinno 
znaleźć się w PO SO. To jest też kwestia większego 
zmotywowania podmiotów ekonomii społecznej do ciążenia
 ku rynkowej działalności. Stanowi to problem, który podnoszą 
przeciwnicy ekonomii społecznej, że może następować 
przyzwyczajenie podmiotów ekonomii społecznej do dotowania 
tych podmiotów. Bardzo łatwo wychwycić zły przykład, 
pokazać, że to jest ciągle na garnuszku państwowym i później 
to podważa fundamenty całego projektu.  

podmioty działające w 
obszarze ekonomii społecznej 

i społecznej 
odpowiedzialności biznesu 

4. 

W działaniu 4.1 ryzykowne wydaje się zwiększenie zatrudnienia 
w III sektorze jako celu samego w sobie. Przy takim założeniu 
istnieje ryzyko kierowania środków publicznych na projekty 
społecznie bezużyteczne, ponieważ zatarciu mogą ulec istotne 
kryteria dystrybucji środków. 

administracja szczebla 
centralnego 

5. 

Proponuje się rozszerzenie zatrudnienia socjalnego 
o zatrudnienie wspomagane na otwartym rynku pracy. 
To szczególnie dobrze sprawdziło się w przypadku osób 
niepełnosprawnych na rynku amerykańskim, forma asystenta, 
który jest w stanie obsługiwać 5–10 osób w różnych 
przedsiębiorstwach. To rozwiązanie jest efektywniejsze 
finansowo i dotyczy osób wymagających mniejszego wsparcia, 
które niekoniecznie trzeba kierować do zatrudnienia socjalnego. 
Mogą one funkcjonować na otwartym rynku. 

podmioty działające w 
obszarze ekonomii społecznej 

i społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
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6. 

Sugeruje się rozszerzenie form ekonomii społecznej nie tylko 
do spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, ale w ogóle 
np. o spółdzielnie pracy, w których jest szczególny typ 
zależności między członkostwem a świadczeniem pracy. Trzeba 
zwrócić uwagę na spółdzielnie inwalidów, które w odróżnieniu 
od zakładów pracy chronionej, inaczej nieco i szerzej, spełniają 
założenia polityki społecznej, jeśli chodzi o aktywizację 
zawodową osób niepełnosprawnych. Szkoda byłoby tego 
dorobku spółdzielni inwalidów, które bardziej nastawione są 
na cele socjalne, społeczne, niż cele rynkowe. 

podmioty działające w 
obszarze ekonomii społecznej 

i społecznej 
odpowiedzialności biznesu 

7. 

Duży problem dla III sektora to brak środków finansowych 
na zatrudnianie wykwalifikowanego personelu, który zapewni 
prawidłowe funkcjonowanie placówek, prowadzonych przez 
organizacje non-profit, np. placówki świadczące usługi dla osób 
bezdomnych (schroniska, domy samotnych matek, stołówki, 
placówki dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią). 
Nie jest możliwe realizowanie programów wychodzenia 
z bezdomności, rozwiązywania różnych konfliktów 
i problemów, jeżeli nie posiada się wykwalifikowanej kadry 
zatrudnionej na etacie w takich zawodach, jak psycholog, 
pedagog, terapeuta uzależnień, socjoterapeuta, pracownik 
socjalny, instruktor terapii zajęciowej, kucharz, pomoc 
kuchenna, pracownik gospodarczy (np. do takich prac, 
jak palenie w piecach, czy odśnieżanie terenu w placówkach, 
gdzie przebywają ludzie starsi i niepełnosprawni). 

administracja szczebla 
centralnego 

8. 

Młodzi ludzie chcą pracować, ale niestety te pieniądze, które 
placówka opekuńczo-wychowawcza otrzymuje jako 
dofinansowanie do swojej działalności, są tak strasznie małe, 
że ludzie po prostu uciekają gdzie indziej w poszukiwaniu lepiej 
płatnej pracy. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

15. 

Wizerunek pracodawcy wymaga poprawy. Media pokazują
tylko złe strony pracodawcy. Natomiast jeśli poda się przykłady 
tych dobrych pracodawców, wtedy młodzież będzie lgnąć 
do pracy. Dzisiaj młody człowiek idzie do pracy, bo musi, idzie 
do tej pracy przymusowo. Przychodzi i pyta się od razu, 
ile dostanie, a przecież musi czuć, że będzie pracował w danym 
zakładzie jako współwłaściciel prawie.  

organizacje pracodawców 

16. 

W priorytecie 3 nie ma wyraźnego, jasnego działania 
finansującego inwestycje w ramach rozwoju ekonomii 
społecznej. Projektowane i tworzone spółdzielnie socjalne 
oraz inne firmy społeczne powinny mieć dostęp do kapitału, 
powinny mieć możliwość zakupu urządzeń, maszyn 
czy budowy hali, oczywiście na nieco innych zasadach 
niż firmy komercyjne. Jeżeli takiej możliwości nie będzie, 
a działania w tym PO oraz w innych PO ograniczą się tylko 
do różnego rodzaju projektów nazwijmy to symbolicznie 
„teoretycznych”, to rozwój spółdzielni socjalnych oraz innych 
firm z obszaru ekonomii społecznej pozostanie na papierze.  

organizacje pozarządowe 
działające w dziedzinie 

zabezpieczenia społecznego

17. 
Kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu i włączenia sfery 
gospodarczej otwartego rynku do ekonomii społecznej, 
współpracy i płaszczyzn w ramach PO SO są bardzo słuszne. 

podmioty działające w 
obszarze ekonomii społecznej 

i społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
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18. 

Banki Spółdzielcze są instytucjami, które poza tradycyjną 
działalnością bankową pełnią również istotne funkcje społeczne 
w ramach lokalnych społeczności, w których funkcjonują. 
Szczególnego znaczenia nabiera to na obszarach wiejskich, 
gdzie banki te niejednokrotnie są najsilniejszymi finansowo 
i organizacyjnie podmiotami, mogącymi wspierać czy inicjować 
działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  

podmioty działające w 
obszarze ekonomii społecznej 

i społecznej 
odpowiedzialności biznesu 

19. 

Należy rozszerzyć katalogi beneficjentów końcowych 
o kategorię "banki spółdzielcze" w działaniu 4.1. Specyficzna 
formuła prawna i operacyjna banków spółdzielczych powoduje, 
że co do zasady są one traktowane jako typowe 
przedsiębiorstwo bankowe. W rezultacie nie będzie możliwe 
realizowanie przez banki spółdzielcze projektów w ramach 
PO SO w statusie wnioskodawcy (beneficjenta końcowego) lub 
partnera. Konieczność wyodrębnienia kategorii banków 
spółdzielczych wynika z faktu nie uwzględniania banków 
spółdzielczych w katalogu przewidzianym Ustawą 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz braku 
precyzyjnej, jednoznacznej definicji „podmiotów ekonomii 
społecznej”. Banki spółdzielcze stanowią tymczasem istotną 
grupę podmiotów ekonomii społecznej, mimo, że są 
podmiotami działającymi w celu osiągania zysku. Statutowo 
(a także co do filozofii działania) ich zadaniem jest wspieranie 
rozwoju lokalnych społeczności w różnych aspektach. 

podmioty działające w 
obszarze ekonomii społecznej 

i społecznej 
odpowiedzialności biznesu 

20. 

W PO SO większość typów projektów dotyczy badań, analiz, 
diagnoz i ekspertyz. Ta część jest zbyt mocno rozbudowana 
i z punktu widzenia organizacji pozarządowych, działających 
w obszarze wykluczenia społecznego, w praktyce ich pracy 
będzie rzadko stosowana. 

administracja szczebla 
centralnego 

21. 
Do spodziewanych rezultatów priorytetu trzeba dopisać punkt 
w brzmieniu: "wzrost stabilności organizacyjnej i finansowej 
podmiotów trzeciego sektora". 

organizacje 
 pozarządowe działające na 

rzecz osób 
niepełnosprawnych 

22. 

Do spodziewanych rezultatów priorytetu trzeba dopisać punkt 
w brzmieniu: "wzrost zatrudnienia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym". Dodanie tego zapisu zapewni 
spójność PO SO z "Narodową Strategią Integracji Społecznej 
dla Polski do roku 2010" oraz z "Krajowym Planem Działania 
na Rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006". Ponadto 
brak tego podpunktu powoduje niespójność z zapisami działania 
4.1. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz turystyki i 

krajoznawstwa 

23. 

W opisie działania 4.1 należy wprowadzić zapis w brzmieniu: 
"rozwoju programów na rzecz zatrudnienia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w ramach aktywności sektora 
pozarządowego." 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz turystyki i 

krajoznawstwa 

24. 

W celach działania 4.1 należy wprowadzić zapis w brzmieniu: 
"tworzenie warunków prawnych i finansowych dla realizacji 
programów wspierania zatrudnienia osób w organizacjach 
pozarządowych".  

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
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25. 

W typach projektów działania 4.1 powinno się wprowadzić 
zapis w brzmieniu: "badania służące identyfikacji barier, 
w tym prawnych (ocena wpływu legislacji) i finansowych,
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". 

środowisko organizacji 
pozarządowych działających 

na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

26. 

W typach projektów działania 4.1 należy dodać punkt 
w brzmieniu: "tworzenie programów na rzecz zatrudnienia 
w podmiotach ekonomii społecznej w sektorze turystyki". 
Ze względu na swoją specyfikę turystyka jest sektorem 
gospodarki, w której zatrudnienie można znaleźć stosunkowo 
łatwo, stosunkowo łatwo także można nabyć odpowiednie 
kwalifikacje do pracy. Doświadczenia polskich organizacji 
wskazują, że turystyka może dawać szansę na powrót do pracy 
tym, którzy tej pracy są pozbawieni, oraz których szanse na jej 
znalezienie są najmniejsze. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz turystyki i 

krajoznawstwa 

27. W tworzeniu typów projektu dla działania 4.1 należy zwiększyć 
nacisk na promocję zatrudnienia w III sektorze. 

administracja szczebla 
centralnego 

28. W katalogu beneficjentów końcowych działania 4.1 i 4.2 
powinno się dopisać szkoły średnie. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

29. 
W opisie działania 4.2 trzeba wprowadzić zapis w brzmieniu: 
"wsparciu zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych 
oraz w Centrach Integracji Społecznej (CIS) i innych formach".

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

30. 

Do typów projektów działania 4.2 należy dopisać: 
"dostosowanie miejsc pracy do potrzeb i możliwości różnych 
grup osób niepełnosprawnych (oprzyrządowanie, wprowadzenie 
trenerów pracy i asystentów osób niepełnosprawnych do miejsc 
pracy)". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

31. W katalogu beneficjentów ostatecznych działania 4.2 powinno 
się dopisać osoby niepełnosprawne. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

32. 

Odnośnie działania 4.2. należy je rozszerzyć o spółdzielnie 
pracy. Istnieje natomiast wątpliwość, czy projekt powinien być, 
w sensie beneficjentów ostatecznych, ograniczony wyłącznie 
do osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. Sugeruje się raczej mówienie 
o rodzajach niepełnosprawności i korelacji rodzaju 
niepełnosprawności z przewidywanym stanowiskiem pracy 
dla danej osoby.  

podmioty działające w 
obszarze ekonomii społecznej 

i społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
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33. 

W grupie beneficjentów końcowych działań 4.2. i 4.3. mówi się 
o przedsiębiorstwach, w działaniu 4.3. mówi się nawet 
o organizacjach pracodawców, ale istnieje subtelna, ale znaczna 
różnica między tymi organizacjami. Samorząd gospodarczy 
to są izby gospodarcze, ale nie tylko, to jest np. Związek 
Rzemiosła Polskiego. Tu przedsiębiorca niekoniecznie 
jest pracodawcą, a mógłby być, gdyby stworzyć mu ku temu 
warunki. Po prostu przedsiębiorca jest pojęciem szerszym. 
Jednostka może sama prowadzić działalność gospodarczą, 
nikogo nie potrzebować, ale potencjalnie rozwój jej i jej firmy, 
może powodować zatrudnienie. Należy więc doprecyzować, 
że to nie tylko przedsiębiorcy, nie tylko organizacje 
pracodawców, ale właśnie samorząd gospodarczy, czy wręcz 
z nazwaniem Izby Gospodarcze, Związek Rzemiosła Polskiego 
są beneficjentami końcowymi działania 4.2 i 4.3. 

podmioty działające w 
obszarze ekonomii społecznej 

i społecznej 
odpowiedzialności biznesu 

34. 

W działaniu 4.2 jako jeden z typów projektów zaproponowano 
"wspieranie akcji kredytowych i pożyczkowych dla osób 
i organizacji angażujących się w tworzenie przedsiębiorstw 
społecznych". Niestety ten rodzaj działań nie jest 
już przewidziany wsparciem Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

administracja samorządowa 

35. 

W opisie działania 4.3 trzeba wprowadzić zapis w brzmieniu: 
"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, 
niepełnosprawność". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

36. 

W działaniu 4.3 spośród katalogu beneficjentów końcowych 
należy wykreślić Sekretariat Pełnomocnika ds. Równego 
Statusu Kobiet i Mężczyzn, ponieważ Rada Ministrów 
rozporządzeniem z dnia 03.11.2005 r. podjęła decyzję 
o zniesieniu tej instytucji. 

administracja szczebla 
centralnego 

37. W katalogu beneficjentów końcowych działania 4.3 należy 
dopisać Sekretariat Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

38. W działaniu 4.3. brak Pełnomocnika ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 

podmioty działające w 
obszarze ekonomii społecznej 

i społecznej 
odpowiedzialności biznesu 

39. 

W typach projektów działania 4.4 trzeba dodać zapis 
w brzmieniu: "szkolenia i warsztaty m.in. dla przedstawicieli 
przedsięwzięć ekonomii społecznej, agencji i organizacji 
rozwoju lokalnego i regionalnego, przedstawicieli administracji 
publicznej oraz organizacji finansujących". 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz turystyki i 

krajoznawstwa 

40. 
W katalogu beneficjentów ostatecznych działania 4.4 należy 
dopisać osoby zaangażowane w działalność podmiotów 
ekonomii społecznej aktywnych w sektorze turystyki. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz turystyki i 

krajoznawstwa 

41. W działaniu 4.4 w nieuzasadniony sposób pominięto samorządy 
terytorialne jako beneficjentów działania. 

administracja szczebla 
centralnego 
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42. 

W działaniu 4.4 jako beneficjentów wymienia się wspólnoty 
lokalne i przedstawicieli administracji publicznej, w tym 
przypadku należałoby doprecyzować o jakiego konkretnego 
beneficjenta chodzi. 

administracja szczebla 
centralnego 

43. W katalogu beneficjentów ostatecznych działania 4.4 należy 
dopisać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
5.2 Zasady wyboru projektów 

1. 

Należy rozważyć kwestię dofinansowania, w niektórych 
działaniach, tylko tych aplikacji, które byłyby wspólnym 
przedsięwzięciem wielu uzupełniających się potencjałami 
partnerów. Zapewni to pozytywne nastawienie społeczne 
oraz sprawi, że ich przedstawiciele będą informować się 
nawzajem o swojej sytuacji i wzmacniać świadomość sektora 
jako całości. 

administracja 
 szczebla centralnego 

6. Koordynacja zadań planowanych w PO SO z programami realizowanymi w ramach NPR 
na lata 2007-2013 lub innymi programami o charakterze rozwojowym 

1. 

W obecnej wersji programu zachodzą zbieżności 
z następującymi programami operacyjnymi: PO Administracja 
sprawna i służebna (działanie 2.3); PO Wykształcenie 
i kompetencje (działanie 1.1); PO Zatrudnienie i integracja 
społeczna (Priorytet 3). Programy operacyjne powinny być 
komplementarne w stosunku do siebie, ale należy zadbać, 
aby działania w poszczególnych programach nie nachodziły 
na siebie. Dlatego koniecznym jest ustalenie linii demarkacyjnej 
pomiędzy PO SO a ww. programami operacyjnymi. 

administracja 
 szczebla centralnego 

2. 

Analizując projekt PO SO w powiązaniu z PO Administracja 
Sprawna i Służebna zaznaczyć trzeba, że oba te programy 
operacyjne wymagać będą wyeliminowania powielających się 
działań. Wydaje się, że część działań przewidzianych w PO SO 
powinna zostać przeniesiona do PO Administracja, trudno 
bowiem spodziewać się, aby Komisja Europejska 
zaakceptowała nakładające się działania w dwóch różnych 
programach. 

administracja 
 szczebla centralnego 

3. 
Istnieje konieczność zintegrowania przewidywanych działań
 PO SO z innymi programami operacyjnymi, aby nie powielały 
się i nie rodziły sporów kompetencyjnych. 

administracja 
 szczebla centralnego 

7. Szacunkowy plan finansowy w podziale na priorytety operacyjne 

1. 

Jako koszty kwalifikowalne powinna zostać uwzględniona 
pozycja „Stałe opłaty bankowe”. Wynika to z faktu, że banki 
(nie tylko spółdzielcze) ponoszą pewne stałe koszty związane 
z dokonywanymi operacjami finansowymi. Utrudnia to 
nawiązywanie współpracy z tymi instytucjami przez organizacje 
pozarządowe, które zmuszone są ponosić te opłaty we własnym 
zakresie. Jako stałe opłaty bankowe należy w tym wypadku 
rozumieć w szczególności: koszty prowadzenia rachunku 
bankowego, koszty przelewów oraz koszty tworzenia wyciągów 
i innych dokumentów operacyjnych. W celu uniknięcia 
ewentualnych manipulacji kosztami możliwe jest określenie ich 
maksymalnego poziomu. 

podmioty 
 działające w obszarze 
ekonomii społecznej i 

społecznej odpowiedzialności 
biznesu 
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2. 

Organizacja, żeby mogła zaistnieć, musi mieć swoją 
administrację. Nawet jeżeli ona jest jednoosobowa, musi mieć 
środki na to, żeby nie tylko opłacić czynsz, telefon 
i te wszystkie pochodne, które z działalności statutowej 
wynikają, ale także musi mieć zatrudnionych pracowników. 
Można tworzyć miejsca pracy, budując różne placówki, które są 
świetnie prowadzone przez III sektor, natomiast należy 
pamiętać o tym, że III sektor musi być dla siebie także 
pracodawcą. Należy więc dążyć do tego, żeby organizacja była 
w sposób profesjonalny prowadzona przez osobę zatrudnioną, 
która całą swoją energię i cały swój czas będzie dawała 
tej organizacji. Dlatego w kosztach kwalifikowanych powinna 
się znaleźć pozycja administracyjna. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

3. 

Istnieje potrzeba zwiększenia udziału procentowego w podziale 
środków na poszczególne priorytety operacyjne, dla priorytetu 
3, biorąc pod uwagę duże zaangażowanie organizacji 
pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej oraz 
szeroki i zróżnicowany zakres podejmowanych działań. 

administracja szczebla 
centralnego 

4. Wątpliwości budzą możliwości finansowe PO SO oraz sposób 
ich wydatkowania. 

administracja szczebla 
centralnego 

8. System realizacji PO SO 

1. 

Trzeba precyzyjnie określić wszystkie punkty działań wraz z ich 
wydatkowaniem, ponieważ istnieje duże ryzyko zmarnowania 
otrzymanych na realizację PO SO pieniędzy. Należy 
w procedurach realizacji zadań potwierdzić perspektywę 
racjonalnego wydatkowania pieniędzy. 

administracja 
samorządowa, administracja 

szczebla centralnego 

2. 

Do wskaźników monitorujących priorytet 1 należy dopisać 
poziom zaufania społecznego, który od razu ukierunkuje
realizację działań zmierzających do podwyższenia tego 
poziomu. 

 
organizacje pozarządowe 

działające na rzecz wspierania 
rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego 

3. 

Wskazane wydaje się dołączenie wskaźników monitorujących 
główne elementy zjawiska wykluczenia społecznego 
(np. odsetek osób żyjących poniżej granicy minimum 
egzystencji; odsetek długotrwale bezrobotnych; zjawisko 
dziedziczenia ubóstwa i - ewentualnie bezrobocia; regionalne 
zróżnicowanie wskaźników wykluczenia społecznego). 

administracja szczebla 
centralnego 

4. 
Mankamentem projektu PO SO są ewentualne trudności 
w opracowaniu wymaganych wskaźników, z uwagi na to, 
że sektor niepubliczny jest słabo zbadany statystycznie. 

administracja szczebla 
centralnego 

5. 

Wskaźniki monitorowania muszą być mierzalne i oparte 
o konkretne kryteria (procent, ilość, liczba) i jasne źródła 
danych. Wskaźniki monitorowania przedstawione w obecnej 
wersji programu nie spełniają tych kryteriów, dlatego 
koniecznym jest ich sprecyzowanie. 

administracja szczebla 
centralnego 
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6. 

Jedną z największych barier dla organizacji pozarządowych 
w startowaniu do konkursów o dotacje z funduszy 
strukturalnych jest kwestia finansowa, ponieważ funkcjonuje 
zasada refundacji. W PO SO też istnieje niebezpieczeństwo, 
że system realizacji tak będzie działał. Dlatego pewnego rodzaju 
rozwiązaniem, narzędziem są granty globalne, regranting, 
ponieważ uwzględniają realia i rzeczywistą sytuację organizacji 
pozarządowych, ich kondycję finansową i możliwości. 

organizacje 
pozarządowe działające na 

rzecz ekologii 

7. 

Ze względu na fakt, że system instytucjonalny wdrażania 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 
2007-2013 nie został jeszcze przyjęty, rozdziały dotyczące 
systemu realizacji Programów Operacyjnych powinny opierać 
się na rozwiązaniach instytucjonalnych przyjętych 
w rozporządzeniu ogólnym (aktualna wersja rozporządzenia 
przedstawiona przez Prezydencję brytyjską w dokumencie 
nr 13052/05 z dnia 19 października 2005 r.).  

administracja szczebla 
centralnego 

8. 
Poczynania legislacyjne powinna cechować dbałość o to, 
aby nowym instrumentom finansowym (np. proponowanej opcji 
regrantingu) towarzyszyły odpowiednie rozwiązania prawne. 

administracja szczebla 
centralnego 

9. 

W punkcie 8.1.1 zakres kompetencji instytucji audytowo –
kontrolnej nie jest jasno określony, bowiem istnieją 
wątpliwości, czy opisywana struktura ma stanowić odpowiednik 
Instytucji Audytowej (Audit Authority) wskazany w art. 61 
projektu rozporządzenia przedstawionego przez Prezydencję 
brytyjską w dokumencie nr 13052/05 z dnia 19 października 
2005 r. 

administracja szczebla 
centralnego 

10. 

III sektor narzeka naprawdę na brak płynności finansowej. 
Kolejny problem z tym związany to kwestia poręczeń, 
zabezpieczenia. Niejednokrotnie jeżeli organizacja dostaje 
trochę większe pieniądze, instytucje, które je dają, proszą 
o zabezpieczenie, ale te organizacje nie są w stanie tego 
zabezpieczenia pokazać. 

ogólnopolskie 
 organizacje sieciowe 

11. 

Postuluje się wydzielenie dwóch ścieżek dla projektodawców: 
jednej na duże projekty z wyższą kwotą dotacji 
dla doświadczonych projektodawców i drugiej na małe projekty, 
z mniejszą kwotą dotacji dla mniej doświadczonych organizacji 
pozarządowych. 

administracja szczebla 
centralnego 

12. 
Procedury realizacji PO SO oraz procedury ubiegania się 
o dotacje w ramach programu są zbyt zbiurokratyzowane. 
To można uprościć, żeby było transparentne. 

organizacje pozarządowe 
 działające w sferze 

 upowszechniania i ochrony 
praw kobiet 

13. 

W ramach PO SO powinna być szansa na to, żeby pojawiły się 
np. granty instytucjonalne, które są bardzo rzadko spotykane. 
Takie granty dają szansę na sfinalizowanie uzawodowienia, 
które szczególnie przy większych organizacjach jest niezbędne. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 

14. 

Organizacje pozarządowe zwracają także uwagę na problem 
z biurokracją na etapie konkursu grantowego, a potem w czasie 
sprawozdawczości z realizacji projektu. Trzeba więc jakoś 
skrócić i uprościć procedury. 

ogólnopolskie organizacje 
sieciowe 
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15. 

Obecnie wszystkie organizacje są w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. W wypisie z rejestru można znaleźć wszystkie 
informacje o danym podmiocie: cele organizacji, skład, władze 
itd. Dlatego zamieszczanie we wniosku o grant statutu 
organizacji to zbędna biurokratyzacja. 

organizacje 
pozarządowe działające na 
rzecz ekologii, organizacje 

infrastrukturalne 

16. 

Niezbędne są również adekwatne do możliwości organizacji 
pozarządowych systemy płatności środków w trakcie realizacji 
projektów, które nie spowodują utraty płynności finansowej 
realizowanych przedsięwzięć. 

administracja szczebla 
centralnego 

17. 

Zastrzeżenie budzi fakt, że wszystkie projekty realizowane 
w ramach PO SO będą wdrażane centralnie. Jak wynika 
z dotychczasowych doświadczeń, małe organizacje 
pozarządowe chętniej aplikują w przypadku źródeł lokalnych, 
co czasem określa się mianem "syndrom stolicy". Proponuje się 
więc rozważenie przeniesienia wdrażania projektów do struktur 
lokalnych, co ułatwia dostęp społeczności lokalnych 
do funduszy. 

administracja szczebla 
centralnego 

18. 

W punkcie 8.2.2 Zarządzanie finansowe i kontrola na poziomie 
operacyjnym, „Jednostka audytu PO SO” - projekt programu 
powołuje się na zapisy rozporządzenia ogólnego Rady UE 
odnośnie zadań jednostki audytu, jednakże błędnie została 
podana data zaprezentowania KE strategii audytu oraz terminu 
na przekazanie raportu rocznego kontroli i opinii. Zgodnie 
z kompromisową wersją projektu rozporządzenia ogólnego 
przedstawioną przez Prezydencję brytyjską w dokumencie 
nr 13052/05 z dnia 19.10.2005 r., strategia audytu powinna 
zostać przekazana KE dziewięć miesięcy od zatwierdzenia 
programu operacyjnego (a nie jak podano w projekcie PO sześć 
miesięcy), natomiast termin na przekazanie raportu rocznego 
kontroli i opinii został skrócony do dnia 31 marca w latach 
2008-2015.  

administracja szczebla 
centralnego 

19. 

W punkcie 8.2.2 Zarządzanie finansowe i kontrola na poziomie 
operacyjnym, „Organ oceny zgodności” - według zapisów 
projektu PO SO organ oceny zgodności określony w art. 70 
rozporządzenia ogólnego powinien być powołany najpóźniej 
w momencie przyjęcia programu operacyjnego przez KE. 
Należy odnotować, że data przesłania programu operacyjnego 
do KE w praktyce będzie mogła oznaczać początek jego 
wdrażania, ponieważ zgodnie z zapisami art. 55 projektu 
rozporządzenia ogólnego, poniesione wydatki będą mogły być 
uznane za kwalifikowane od dnia przesłania do KE programu 
operacyjnego lub od dnia 1 stycznia 2007 r. w zależności 
od tego, która data będzie wcześniejsza. Należy zauważyć, 
że powyższy organ powinien zostać powołany jak najwcześniej 
z uwagi na złożoność przedmiotu i zakresu podlegającego 
ocenie.  

administracja szczebla 
centralnego 
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20. 

Obowiązek przekazywania sprawozdań przez jednostkę audytu 
do Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego nie został 
dotychczas sformułowany. GIAW wykonuje w imieniu Ministra 
Finansów zadania w zakresie koordynacji systemu kontroli 
finansowej i audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych. W związku z powyższym, należy 
usunąć ten zapis i uaktualnić obowiązki jednostki audytu 
w oparciu o najnowszą wersję projektu rozporządzenia 
ogólnego.  

administracja szczebla 
centralnego 

21. 

W ostatnim akapicie punktu Jednostka audytu PO SO, 
odpowiedzialność za koordynację zadań związanych z kontrolą 
finansową i audytem wewnętrznym we wszystkich jednostkach 
zaangażowanych we wdrażanie środków pochodzących z UE 
przypisano Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego. 
Zapis ten również powinien zostać usunięty z projektu 
programu, ze względu na fakt, że decyzja co do systemu 
instytucjonalnego na nowy okres programowania nie została 
jeszcze podjęta. Na obecnym etapie nie zostało jeszcze ustalone, 
która jednostka będzie pełniła rolę Jednostki audytu. 

administracja szczebla 
centralnego 

22. 

Należy odnotować, że sformułowanie „audyt wewnętrzny 
prowadzi komórka organizacyjna wyodrębniona ze struktury 
organizacyjnej instytucji zarządzającej” pozostaje 
w sprzeczności z obowiązującym stanem prawnym. Komórka 
audytu wewnętrznego jest wyodrębnioną jednostką 
organizacyjną danej jednostki sektora finansów publicznych 
i podlega kierownikowi jednostki. 

administracja szczebla 
centralnego 

23. 
Niejasne jest sformułowanie „odpowiedzialne jest 
za nadzorowanie właściwego działania systemu zarządzania 
i kontroli", ponieważ nie określa podmiotu odpowiedzialnego. 

administracja szczebla 
centralnego 

24. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na źródła informacji 
odnośnie możliwości złożenia aplikacji. W przypadku 
organizacji działających w obszarze pomocy społecznej 
(najczęściej słabo wyposażonych, bez dostępu do Internetu) 
wiarygodnym kanałem informacyjnym będą ośrodki pomocy 
społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. 

administracja szczebla 
centralnego 

25. 

Jeżeli jest tak wiele patologii w życiu publicznym, w życiu
państwowym to nie można powiedzieć, że III sektor to jest 
czysty i szlachetny. Te zjawiska się przenikają w oparciu 
o relacje, które funkcjonują między tymi poszczególnymi 
wymiarami. Dlatego uważam, że warto w procesie monitoringu 
ewaluacji programu zwrócić uwagę jednak na to, bo to jest coś, 
co zdecyduje o tym, czy wdrażanie programu będzie sukcesem. 
Nie tylko jeżeli państwo stawi temu opór, ale jeżeli organizacje 
pozarządowe nie będą w stanie profesjonalnie elementów tego 
programu realizować.  

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz ekologii 

26. 

Przy wdrażaniu PO SO należy zwrócić uwagę na pojęcie 
pomocy publicznej, ponieważ istnieje duże 
prawdopodobieństwo oscylowania na granicy działalności 
gospodarczej i ekonomii społecznej w różnych aspektach. 
Istotne będzie więc wyróżnienie, które formy wsparcia będą 
pomocą de minimis, a które formy wsparcia będą mogły być 
udzielane w ramach wyłączeń blokowych.  

podmioty działające w 
obszarze ekonomii społecznej 

i społecznej 
odpowiedzialności biznesu 

 48



27. 

Istnieje potrzeba włączenia w strukturę składu Komitetów 
Sterujących przedstawicieli samorządu terytorialnego w celu 
umożliwienia ich wpływu w procesie koordynacji i zarządzania 
PO SO. 

administracja szczebla 
centralnego 

9. Załączniki 

1. 
Sugeruje się równocześnie uściślić słownik pojęć i przedstawić 
definicje: lokalnych społeczności, członków różnego rodzaju 
wspólnot, nieformalnych inicjatyw obywatelskich itp. 

administracja 
 samorządowa 

2. 

Proponuje się rozszerzenie tej części o hasła takie jak:
ekonomia społeczna, usługi społeczne, infrastruktura
trzeciego sektora, infrastruktura lokalna, partnerzy społeczni, 
co pozwoli uniknąć niezrozumienia bądź postrzegania ich 
w innym kontekście. Proponuje się także, ze względu 
na zastosowane w dokumencie przypisy i obszerną literaturę 
przedmiotu, żeby autorzy programu rozważyli możliwość 
załączenia bibliografii ze wskazaniem dostępu do niektórych 
dokumentów strategicznych w Internecie.  

administracja 
 samorządowa 

3. 

Został wprowadzony słowniczek pojęć bez uzasadnienia, 
dlaczego akurat te, a nie inne, terminy zostały wprowadzone
do tego słowniczka. Albo nie jest on do końca spójny, albo
wymagałby rozszerzenia definicyjnego, albo jeżeli rzeczywiście 
te a nie inne hasła się w nim miały znaleźć, to należałoby 
powiedzieć dlaczego. 

 
 

organizacje pozarządowe 
działające na rzecz wspierania 

rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, naukowo-

badawcze 

4. 

W różnych miejscach projektu, jako beneficjentów końcowych 
lub ostatecznych wymienia się "administrację publiczną", 
"wspólnoty formalne", "nieformalne inicjatywy obywatelskie". 
Pojęcia te wymagają doprecyzowania, ponieważ 
nie indywidualizują beneficjenta. 

administracja szczebla 
centralnego 

 

 

2. Główne obszary problemowe wyłaniające się w trakcie konsultacji 
 
 
Konstrukcja dokumentu oraz proces jego przygotowania i konsultacji 

 

W trakcie konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie 

na lata 2007-2013 pojawiły się uwagi dotyczące konstrukcji dokumentu. Z jednej strony 

wskazywano na spójność dokumentu oraz na to, że zawiera on wszystkie niezbędne 

elementy, z drugiej zaś wysuwano propozycje zmian. 

Ze strony środowiska naukowo-badawczego pojawiła się propozycja zmiany nazwy 

programu operacyjnego na Program Rozwoju Społeczeństwa Demokratycznego,  

co uzasadniano koniecznością większego zmotywowania jednostek samorządu 

terytorialnego do działania. W kilku zgłoszonych uwagach sugerowano zmniejszenie 
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liczby priorytetów i działań zapisanych w programie. Proponowano skoncentrowanie 

działań poprzez połączenie podobnych projektów. Jedna z opinii dotyczyła trudnego 

języka dokumentu – zaproponowano przygotowanie skróconej wersji PO SO. 

Kilka środowisk przedstawiło konkretne propozycje zmian w konstrukcji dokumentu, 

polegające m. in. na przeniesieniu poszczególnych części dokumentu w inne jego miejsca 

(np. podrozdziału Cele PO SO do rozdziału 4 lub do rozdziału 6, czy też części opisów 

priorytetów wykazujących elementy diagnozy do diagnozy sektora). Wskazywano również 

na fakt, iż opisy niektórych typów projektów w obecnej wersji wskazują na efekty 

realizowanych projektów, a nie typy projektów. Podkreślono zbyt dużą ilość działań  

o charakterze szkoleniowym i promocyjnym oraz konieczność dokładnego 

przeanalizowania typów projektów pod względem możliwości współfinansowania  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wskazywano na zbyt mocno rozbudowaną część 

zawierającą projekty dotyczące badań, analiz, diagnoz i ekspertyz. Proponowano 

umieszczenie w jednym działaniu wszystkich priorytetów szkoleniowo-edukacyjnych. 

Uwagi dotyczyły również samego procesu konsultacji – wskazywano, iż w proces  

ten powinna być zaangażowana większa liczba organizacji pozarządowych, a także 

przedstawicieli gmin, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich. Sugerowano 

stworzenie zespołów roboczych pracujących nad programem i wprowadzających 

poprawki. 

 

Wzmacnianie organizacji pozarządowych 

 

W trakcie konsultacji społecznych PO SO często pojawiały się uwagi dotyczące 

wzmacniania organizacji pozarządowych.  

Największa liczba zgłoszonych uwag dotyczyła wzmacniania organizacji na poziomie 

infrastrukturalnym i finansowym. W opinii organizacji pozarządowych działających  

na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, należy stworzyć w PO SO 

zapisy, które zapewnią dostęp do środków finansowych organizacjom działającym  

na szczeblu lokalnym powiatu, miasta, bądź gminy. Z kolei ze strony administracji 

szczebla centralnego pojawiła się opinia, iż należy wzmocnić struktury organizacyjne 

podmiotów pozarządowych, umożliwiając im pozyskanie środków finansowych  

m. in. na zakup sprzętu komputerowego, opłacenie dostępu do Internetu, czy zatrudnianie 

pracowników. Usługi świadczone przez organizacje pozarządowe, szczególnie w obszarze 

pożytku publicznego, powinny być zestandaryzowane. Bardzo istotne jest wsparcie 
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techniczne organizacji, które często nie mają dostępu do np. niezbędnego sprzętu 

komputerowego.  

Znaczna liczba środowisk biorących udział w konsultacjach zgłosiła uwagę, że przede 

wszystkim należy wspomóc powstawanie i funkcjonowanie małych i słabych organizacji  

w małych miejscowościach. Pojawiały się opinie o wykluczeniu społecznym małych 

organizacji, których działania są blokowane przez starsze, sprofesjonalizowane, dobrze 

działające organizacje. Wskazywano na brak infrastruktury, szczególnie na terenach 

wiejskich i w małych ośrodkach miejskich położonych peryferyjnie, a także  

na dysproporcje wewnątrz samego sektora. Podkreślano również słabą organizację  

III sektora w małych gminach. 

Postulowano konieczność ściślejszej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi 

o profilu humanitarno-charytatywnym poprzez np. wymianę informacji, co mogłoby 

prowadzić do uniknięcia dublowania akcji. 

Organizacje pozarządowe działające w sferze zabezpieczenia społecznego postulowały 

uwzględnienie w przyszłych działaniach wszystkich tych, którzy zamierzają, nie tylko 

doraźnie, ale przede wszystkim w sposób rozwojowy, pomóc organizacjom 

pozarządowym, w celu stworzenia warunków do finansowania działalności inwestycyjnej. 

 

Profesjonalizacja III sektora 

 

Znaczna liczba opinii dotyczyła profesjonalizacji III sektora. Podkreślano, iż III sektor 

cierpi na brak profesjonalistów, zaś profesjonalizacja jest warunkiem koniecznym sukcesu 

PO SO. Pojawiały się uwagi dotyczące działalności organizacji samorządowych – 

kładziono w nich nacisk na utrzymanie wysokich standardów jakości i świadczonej usługi. 

Podkreślano, iż należy wzmocnić zapisy o wspieraniu rozwoju profesjonalnego personelu  

i kadr sektora pozarządowego. Wskazywano, iż bardzo istotne jest, aby pracę organizacji 

pozarządowych oprzeć w dużej części na wysoko wykwalifikowanej kadrze  

i pracownikach, ponieważ wyłącznie profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania 

problemów organizacyjnych i finansowych kadra jest w stanie podołać wyzwaniom, które 

niesie działalność w sektorze pozarządowym aktywnie współdziałającym z biznesem, 

administracją rządową i samorządową, strukturami unijnymi oraz innymi organizacjami 

non-profit. Należy również zainwestować w liderów organizacji pozarządowych – przede 

wszystkim szkolić ich i dokształcać. 
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Jednocześnie wskazywano, iż znaczącym problemem dla III sektora jest brak środków 

finansowych na zatrudnianie wykwalifikowanego personelu. Tym samym postulowano 

uzupełnienie zapisów PO SO o działanie dotyczące wzmocnienia kadr współpracujących  

z organizacjami pozarządowymi. 

 

Partnerstwo i współpraca administracji z III sektorem 

 

Zarówno organizacje samorządowe, jak i środowiska administracji rządowej  

i samorządowej, podkreślały konieczność wypracowania odpowiednich relacji pomiędzy 

administracją publiczną, a III sektorem i stworzenie partnerskich zasad współpracy. 

Akcentowano konieczność umieszczenia w PO SO zapisów dotyczących rozwoju, 

szkolenia i wzmocnienia administracji w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Takie zasady powinny być odpowiednio określone na poziomie 

definicyjnym i formalnym. Należy wprowadzić przepisy, które staną się podstawą prawną 

takiej współpracy.  

W tym kontekście pojawiły się zarzuty, że współpraca niektórych organizacji 

pozarządowych z samorządem jest nierówna, ponieważ jedne organizacje traktuje się 

lepiej, a inne są dyskryminowane. Zagrożeniem może być również nie wypracowanie 

skutecznych narzędzi partnerstwa, co spowoduje zaadresowanie Programu tylko  

i wyłącznie do organizacji pozarządowych. Niektóre zapisy PO SO (np. działanie 2.4) 

powinny być skierowane również do pracowników administracji samorządowej  

na poziomie gminnym i powiatowym.  

W kontekście współpracy podkreślano również, iż aktywne społeczeństwo obywatelskie 

powinno powstawać w oparciu o więź obywateli z ich najbliższym otoczeniem. 

Wskazywano na brak projektów (m. in. w działaniu 1.3) skierowanych na budowę 

wiążącego kapitału społecznego, a więc budowę zaufania i więzi między grupami  

o różnym statusie społecznym. 

Środowiska administracji szczebla centralnego zgłosiły uwagę, iż w PO SO brakuje 

szczegółowych zapisów legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie instrumentów 

wspierania finansowego sektora niepublicznego przez sferę biznesu, partnerskiej 

współpracy między administracją publiczną a organizacjami.  
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Wolontariat i działalność społeczna 

 

Przedstawiciele ogólnopolskich organizacji sieciowych i innych organizacji 

pozarządowych w trakcie konsultacji społecznych wielokrotnie podejmowali kwestie 

wolontariatu oraz wolontariuszy. O wolontariacie w wielu przypadkach mówiono  

w kontekście efektów edukacji obywatelskiej. Wskazywano, że odczuwalny jest brak 

wolontariuszy. Pojawiły się opinie, iż w jednym z typów projektów powinno się zapisać 

możliwość prowadzenia kampanii promujących wolontariat wśród pracodawców, jako 

cenną formę zdobywania doświadczenia, przydatnego w późniejszej pracy zawodowej. 

Postulowano możliwość tworzenia partnerstw organizacji pozarządowych i pracodawców 

w celu promowania wolontariuszy jako dobrych, mających doświadczenie potencjalnych 

pracowników. Podkreślano, że ideę wolontariatu należy promować na terenach wiejskich  

i w małych miasteczkach, gdyż tam funkcjonują najsłabsze organizacji pozarządowe.  

W tym kontekście pojawiła się propozycja umożliwienia sfinansowania stypendiów  

dla studentów, którzy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych.  

Z drugiej strony pojawiały się głosy stwierdzające, iż należy podkreślać znaczenie nie 

tylko wolontariuszy i osób pracujących, ale również działaczy społecznych. W PO SO 

powinny znaleźć się przepisy, które tworzyłyby możliwość, aby działacze w warunkach 

prawnych bądź np. rachunkowości, mogli rozliczać część swoich środków jako wkłady 

własne. 

 

Edukacja obywatelska, polityczna i nieformalna 

 

Większość środowisk biorących udział w konsultacjach społecznych PO SO akcentowała 

znaczenie edukacji obywatelskiej oraz kształtowania i uświadamiania społeczeństwa. 

Wskazywano, że kwestie edukacji leżą u podstaw aktywności obywatelskiej. 

Zaproponowano wprowadzenie do PO SO terminów edukacja polityczna oraz edukacja 

nieformalna. Według opiniodawców, celem edukacji politycznej jest kształtowanie 

nowych postaw obywatelskich, zaś celem edukacji nieformalnej – kształtowanie wartości  

i postaw, które przyczynią się do rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów.  

Szczególny nacisk położono na edukację i uświadamianie młodzieży, gdyż według 

środowisk biorących udział w konsultacjach, wykazuje ona obecnie bardzo słabą 

aktywność, a odpowiednie postawy muszą kształtować się we wczesnym wieku. Pojawiły 

się postulaty, że PO SO powinien być skierowany przede wszystkim do ludzi młodych,  
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a także, że działania edukacyjne powinno się zacząć od wieku dziecięcego. Wzmocnienia 

wymaga edukacja w szkołach średnich.  

Akcentowano również konieczność podjęcia działań edukacyjnych w celu zwiększenia 

poziomu zaufania społecznego, w tym przede wszystkim zaufania do instytucji państwa. 

Efektem edukacji obywatelskiej powinno stać się zaangażowanie młodych ludzi  

w różnorodne działania służebne na rzecz osób potrzebujących pomocy. 

Część środowisk biorących udział w konsultacjach za niezmiernie istotne uważała również 

edukowanie społeczeństwa w podstawowych kwestiach, które objaśniałyby, co to jest 

społeczeństwo obywatelskie, co to są organizacje pozarządowe itp. W programie powinno 

się również położyć nacisk na dydaktykę ochrony zdrowia i odpowiedzialność za własne 

zdrowie, co powinno prowadzić do powszechnej promocji zdrowia. 

Kolejnym problemem, jaki podkreślano, jest brak w zapisach PO SO udziału Ministerstwa 

Edukacji i Nauki w kontekście prac nad edukacją obywatelską. Według środowisk 

organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, podkreślenie roli MEiN w tej kwestii jest istotne.  

 

Ekonomia społeczna 

 

W trakcie konsultacji społecznych PO SO kilka środowisk zgłosiło uwagi na temat 

ekonomii społecznej. Pojawiła się opinia, iż problemem jest niewykorzystany potencjał  

III sektora, jako pracodawcy. Wzmocnienia wymagają zapisy dotyczące możliwości 

zatrudniania w organizacjach pozarządowych. Proponowano rozszerzenie zatrudnienia 

socjalnego o zatrudnienie wspomagane na otwartym rynku pracy. Sugerowano 

rozszerzenie form ekonomii społecznej nie tylko do spółdzielni socjalnych  

i mieszkaniowych, ale np. o spółdzielnie pracy. Podkreślano konieczność zwrócenia uwagi 

na spółdzielnie inwalidów, a także na działalność banków spółdzielczych, które stanowią 

istotną grupę podmiotów ekonomii społecznej, mimo, że są podmiotami działającymi  

w celu osiągnięcia zysków. Za słuszne uznano uwzględnienie w PO SO kwestii społecznej 

odpowiedzialności biznesu i włączenia sfery gospodarczej otwartego rynku do ekonomii 

społecznej. Jednocześnie zwrócono uwagę, iż w priorytecie 3 nie ma wyraźnego, jasnego 

działania finansującego inwestycje w ramach rozwoju ekonomii społecznej.  

Środowisko organizacji pozarządowych działających na rzecz turystyki i krajoznawstwa 

zgłosiło uwagi, iż w PO SO należy uwzględnić projekty dotyczące tworzenia programów 

na rzecz zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej w sektorze turystyki. 
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Społeczeństwo informacyjne 

 

Przedstawiciele środowisk organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zwracali uwagę na konieczność uwzględnienia  

w PO SO zapisów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wskazywano,  

iż w projekcie PO SO poddanym konsultacjom społecznym takich zapisów brakuje, 

tymczasem wspieranie tworzącego się społeczeństwa informacyjnego będzie miało 

fundamentalne znaczenie dla rozwoju socjoekonomicznego Polski. W tym kontekście 

konieczne jest również doprecyzowanie kwestii innowacyjności i nowych technologii.  

Podkreślono, że społeczeństwo informacyjne jest kolejnym etapem rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, dlatego w PO SO niezbędne jest określenie roli obywateli działających  

w ramach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Kwestie z tym związane 

powinny zostać ujęte w programie w taki sposób, aby nie zaistniała sytuacja, która 

dyskwalifikowałaby działania związane z budową społeczeństwa informacyjnego, jako 

niezgodne z priorytetami PO SO. 

Zgłoszono uwagę, że powinno się zwrócić większą uwagę na ułatwienie dostępu  

do wiedzy i informacji oraz umożliwienie dostępu do Internetu w środowiskach wiejskich. 

 

Problematyka osób niepełnosprawnych 

 

W trakcie konsultacji społecznych PO SO wielokrotnie pojawiała się tematyka osób 

niepełnosprawnych. Najczęstsze uwagi dotyczyły konieczności uwzględnienia wyraźnych 

zapisów związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych (w tym np. rehabilitacji) 

zarówno w diagnozie sektora, jak i w strategii realizacji celów oraz w poszczególnych 

priorytetach i działaniach. W opinii znacznej liczby środowisk biorących udział  

w konsultacjach, PO SO powinien kłaść większy nacisk na rolę organizacji pozarządowych 

i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaproponowali uwzględnienie konkretnych 

zapisów dotyczących niepełnosprawności, szczególnie w priorytecie 3. W ich opinii  

w programie powinny znaleźć się między innymi projekty przewidujące wspieranie 

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 ze względu  

na niepełnosprawność, inicjowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 
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zagrożonych niepełnosprawnością, wspierania systemu rehabilitacji i niezbędnej opieki, 

projekty o charakterze innowacyjnym w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym 

dostępu do usług wspierających samodzielność i niezależność w uczestnictwie w życiu 

społecznym, czy też stwarzające osobom niepełnosprawnym możliwość integracji 

społecznej i zawodowej. Zgłoszono również potrzebę uwzględnienia projektu, który 

umożliwiłby wydawanie książek i innych publikacji wspierających inicjatywy na rzecz 

integracji społecznej.  

W zgłoszonych uwagach pojawiła się potrzeba dopisania do typów projektów działania 4.2 

zapisu, który pozwoliłby na dostosowanie miejsc pracy do potrzeb i możliwości różnych 

grup osób niepełnosprawnych. Postulowano zapisy o promocji idei różnorodności  

w środowisku pracy oraz zasady równego traktowania wszystkich pracowników,  

bez względu na niepełnosprawność. 

 

Wzmacnianie patriotyzmu i tożsamości narodowej oraz tożsamości regionalnej 

 

Wśród opinii wyrażonych na temat PO SO znajdują się uwagi dotyczące braku  

w programie odwołania do patriotyzmu i tożsamości narodowej, jako wartości jednoczącej 

społeczeństwo. Akcentowano umieszczenie zapisów sugerujących potencjalnym 

beneficjentom końcowym konieczność zawarcia wychowania patriotycznego  

w adresowanych do młodzieży projektach z zakresu szeroko rozumianej edukacji 

obywatelskiej. Pojawiły się głosy, iż PO SO powinien zawierać działania dotyczące 

podtrzymywania tradycji narodowych, regionalnych i kulturowych oraz wzmacniania 

tożsamości, zarówno narodowej, jak i regionalnej. Ze strony administracji szczebla 

centralnego pojawiła się opinia, iż niezwykle istotne jest wyzwolenie w członkach 

społeczności lokalnych, szczególnie w małych miejscowościach, odpowiedzialności  

za swoją „małą ojczyznę”. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

 

Organizacje pozarządowe podkreślały w trakcie konsultacji społecznych konieczność 

poświęcenia większej uwagi w PO SO bezpieczeństwu publicznemu. Wskazywano  

na możliwość umieszczenia zapisów, do których mogłyby się odnieść organizacje 

zajmujące się szkoleniami w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Postulowano 
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umieszczenie nowego działania, które miałoby na celu prewencję poprzez edukację  

dla bezpieczeństwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy lekarskiej. 

Wśród opinii zgłoszonych w kontekście bezpieczeństwa publicznego, pojawiła się uwaga, 

iż w PO SO nie odniesiono się do propozycji przeciwdziałania korupcji, w tym 

przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niesie ze sobą współpraca i uzależnienie organizacji 

od konkretnych fundatorów i źródeł finansowania.  

 

Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych 

 

Wśród zgłaszanych opinii na temat PO SO wyróżnić można również te, które dotyczą 

spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Uwagi te odnosiły się do konkretnych części 

programu i polegały na wprowadzeniu odpowiednich zapisów uwzględniających pomoc  

i wsparcie organizacji działającym na rzecz mniejszości. Wskazywano np. na niejasność 

pojęcia „pluralizm wobec mniejszości etnicznych” (w działaniu 3.1), czy też  

na konieczność dodania zapisów dotyczących bezpośrednio romskiej mniejszości etnicznej 

(działanie 3.2). 

 

Inne obszary problemowe 

 

Wśród innych obszarów problemowych, które pojawiły się w trakcie konsultacji 

społecznych PO SO, można wyróżnić: 

- opinię nt. konieczności inwestowania w kapitał społeczny. Podkreślano, że jeśli 

obywatele nie będą sami aktywni, to nie będą w stanie działać aktywnie na rynku pracy 

i znajdować zatrudnienie; 

- propozycję stworzenia projektów, które dotyczyłyby opracowania i wdrożenia 

programów edukacyjnych i promocyjnych związanych ze środowiskiem lokalnym,  

ze szczególnym uwzględnieniem jego zasobów turystycznych oraz zasobów 

środowiska naturalnego w celu wzmocnienia integracji obywateli z ich miejscem 

zamieszkania; 

- postulaty zgłoszone przez środowisko straży pożarnej, dotyczące m. in. programu 

„Czujka w każdym domu” oraz inwestowania w remizy strażackie, stosownie do hasła 

„Remiza OSP jako centrum nowoczesnych technologii na wsi”; 
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-  propozycję zmian w mechanizmie 1%. Zaproponowano, aby podatnik jedynie wskazał 

w deklaracji podatkowej beneficjenta części swojego podatku, bez konieczności 

wcześniejszego przekazania mu swoich funduszy; 

- opinię nt. konieczności nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, gdyż nie przewiduje ona udziału organizacji pozarządowych  

w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego; 

- uwagi dotyczące wskaźników monitorowania PO SO. Wskazywano, iż mankamentem 

PO SO są ewentualne trudności w opracowaniu wskaźników, z uwagi na to, że sektor 

niepubliczny jest słabo zbadany statystycznie. Brak jest powszechnie dostępnych, 

kompleksowych i wiarygodnych źródeł danych na temat samych organizacji 

pozarządowych, tymczasem wskaźniki monitorowania muszą być mierzalne  

oraz oparte o konkretne kryteria i jasne źródła danych. 
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IV. REKOMENDACJE DO DALSZYCH PRAC NAD 

DOKUMENTEM WYNIKAJĄCE ZE ZGŁOSZONYCH 

UWAG 

 
Znaczna część zgłaszanych uwag o charakterze szczegółowym znajduje swe 

odzwierciedlenie w zaproponowanych we „Wstępnym Projekcie PO SO. Dokumencie 

służącym realizacji NPR na lata 2007-2013”, szerszych zapisach. Uwagi o charakterze 

redakcyjnym, stylistycznym oraz zmiany nazw urzędów i ministerstw zostaną 

wykorzystane przy kolejnej redakcji dokumentu. 

O zakresie uwzględnienia wielu uwag szczegółowych, nie znajdujących swego 

odzwierciedlenia w zawartych już zapisach dokumentu, przesądzi odniesienie się  

do ogólniejszych dylematów i problemów zgłaszanych podczas konsultacji społecznych. 

Wśród nich szczególną uwagę należy zwrócić m.in. na następujące kwestie: 

 

Konstrukcja dokumentu 

 

• Uściślenie słownika pojęć oraz uzupełnienie go o dodatkowe definicje. 

Słowniczek powinien zostać rozszerzony o hasła takie, jak lokalne społeczności, 

ekonomia społeczna, usługi społeczne, infrastruktura trzeciego sektora, infrastruktura 

lokalna, partnerzy społeczni. Proponuje się także, ze względu na zastosowane  

w dokumencie przypisy i obszerną literaturę przedmiotu, załączenie bibliografii  

ze wskazaniem dostępu do niektórych dokumentów strategicznych w Internecie. 

 

Zawartość tematyczna 

 

• Wzmocnienie zapisów dotyczących wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych  

w małych miejscowościach. 

Wykorzystanie potencjału obywatelskiego na wsiach i w małych miasteczkach, gdzie 

brakuje społeczności zorganizowanych w inicjatywy obywatelskie, wymaga zniesienia 

dysproporcji wewnątrz III sektora. Wskazane byłoby przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu mało zaradnych organizacji pozarządowych. W związku z tym powinno 
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się wspomóc powstawanie i funkcjonowanie małych, słabych organizacji w niedużych 

miejscowościach. Wiąże się to ze wsparciem infrastrukturalnym na tych terenach. 

• Wzmocnienie zapisów dotyczących działań wspomagających rozwój profesjonalnego  

personelu organizacji pozarządowych. 

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze i pracownikach organizacje pozarządowe 

będą lepiej przygotowane do rozwiązywania problemów organizacyjnych  

i finansowych. Profesjonalizacja III sektora pozwoli organizacjom podołać 

wyzwaniom, które niesie ze sobą działalność w tym sektorze przy równoczesnym, 

aktywnym współdziałaniu z administracją publiczną, sektorem biznesu, strukturami 

unijnymi oraz innymi organizacjami non-profit. 

• Poszerzenie katalogu beneficjentów końcowych i ostatecznych w ramach 

poszczególnych działań. 

Powinno się również doprecyzować pojęcia beneficjentów, np. wspólnoty formalne, 

nieformalne inicjatywy obywatelskie, gdyż terminy te nie indywidualizują 

beneficjenta. 

• Poszerzenie zasad wyboru projektów. 

Sugeruje się wprowadzenie do kryteriów wyboru projektów takie kryterium, które 

ujmować będzie czas oddziaływania na konkretną osobę objętą wsparciem. 

• Sprecyzowanie części dotyczącej wskaźników monitorowania PO SO. 

Projekt wymaga opracowania mierzalnych, opartych na konkretnych kryteriach 

(procent, ilość, liczba) i pochodzących z jasnych, wiarygodnych źródeł wskaźników. 

 

System realizacji PO SO 

 

• Określenie, które z proponowanych typów projektów mogą być sfinansowane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Warto byłoby uściślić, które projekty będą objęte pomocą udzielaną z EFSu, a które  

ze środków krajowych. 

• Wzmocnienie zapisów dotyczących strategii promocji i działań informacyjnych  

o PO SO. 

Trzeba położyć nacisk na znaczenie informacji wyjaśniającej, co to jest społeczeństwo 

obywatelskie, co to są organizacje pozarządowe, która dotrze do wszystkich obywateli. 

Dzięki przekazaniu jasnej i zrozumiałej informacji o założeniach PO SO, działaniach 
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podejmowanych w jego ramach, jak również korzyściach z niego płynących idea 

budowania społeczeństwa obywatelskiego może przynieść pożądane efekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 61



V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z PRZEBIEGU 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 
Konsultacje społeczne „Wstępnego Projektu Programu Operacyjnego Społeczeństwo 

Obywatelskie. Dokumentu służącego realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013” 

spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród obywateli, w szczególności należy 

podkreślić efektywny i merytoryczny udział przedstawicieli III sektora. W obiektywnym 

przedstawieniu tematyki dokumentu bardzo pomocne okazały się media. 

Mimo formalnego zamknięcia tego etapu konsultacji społecznych, niektóre środowiska 

zgłosiły i nadal zgłaszają chęć zabrania głosu w dyskusji o PO SO. W ciągu czterech 

miesięcy trwania otwartych konsultacji społecznych zgłoszono wiele opinii i uwag, dzięki 

którym możliwe stanie się przygotowywanie Programu Operacyjnego Społeczeństwo 

Obywatelskie 2007-2013, który będzie odzwierciedlał w jak najszerszym zakresie 

oczekiwania zgłaszane przez różne środowiska. 

Uczestnicy konsultacji korzystali przede wszystkim z tradycyjnych form przekazywania 

swoich uwag: wypowiedzi lub pisemne stanowiska prezentowane na konferencjach  

i spotkaniach konsultacyjnych, pisemne uwagi przesyłane do Departamentu Pożytku 

Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Rzadko natomiast korzystano  

z internetowej formy prezentacji opinii. 

„Wstępny Projekt Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie. Dokumentu 

służącego realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013” swoją ideą generalnie 

odpowiada oczekiwaniom środowisk, które do tej pory wzięły udział w konsultacjach 

społecznych.  Żadne środowisko nie zakwestionowało potrzeby stworzenia programu, 

który wzmocni podmiotowość obywateli i ich wspólnot oraz stworzy warunki dla rozwoju 

instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wszyscy deklarowali poparcie dla priorytetów  

i działań programu, a jednocześnie w wielu przypadkach postulowali rozszerzenie jego 

zakresu. 

W przekonaniu uczestników spotkań i konferencji konsultacyjnych PO SO pozwoli  

na urzeczywistnienie partnerskiej formuły kształtowania procesów społecznych  

oraz wzmocnienie podmiotowości obywateli w życiu publicznym poprzez aktywizację 

jednostek i grup oraz stwarzanie warunków, również infrastrukturalnych, do rozwoju. 

Jednocześnie PO SO może stworzyć podstawy funkcjonowania dobrego państwa. 
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Ponadto uczestnicy podkreślali wagę traktowania przez dokument tematyki rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego niezwykle szeroko, nie sprowadzając jej tylko  

do aktywności organizacji pozarządowych. Zaletą PO SO jest więc różnorodność  

i wieloaspektowość działań w nim przewidzianych, jak również to, że potencjalnie 

projektodawcy to nie tylko organizacje pozarządowe, gdyż możliwość dofinansowania 

adresowana jest również do pracodawców, mediów, czy grup nieformalnych. 

Zgłoszone uwagi charakteryzują się różnym stopniem szczegółowości, od uwag natury 

ogólnej i analitycznej, po propozycje szczegółowych zapisów. Pod względem zawartości 

tematycznej, opinie i uwagi przede wszystkim dotyczyły priorytetów oraz działań 

zaproponowanych w dokumencie, następnie zaś samego systemu realizacji, co potwierdza 

opinię, że konsultowane środowiska nie negują potrzeby powstania dokumentu, jakim jest 

PO SO, a koncentrują się raczej na zmianie akcentów, uzupełnianiu lub rozwijaniu 

zawartych w dokumencie treści. 
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VI. ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Wykaz  środowisk uczestniczących w konsultacjach społecznych 

PO SO 

 
I. Środowisko administracji szczebla centralnego: 
 

1. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. "Programu  dla Odry 2006" 
2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 

            - Zespół Prezydialny, 
3. Dolnośląski Urząd Wojewódzki: 
      -  Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, 
      -  Wydział Finansów i Budżetu, 
      -  Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, 
      -  Wydział Zarządzania Kryzysowego, 
4. Główny Urząd Statystyczny 
5. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
6. Krajowa Rada Sądownictwa 
7. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy: 
      - Wydział Polityki Społecznej 
8. Lubelski Urząd Wojewódzki: 

- Wydział Polityki Społecznej, 
9. Łódzki Urząd Wojewódzki 
10. Małopolski Urząd Wojewódzki: 
      - Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, 

            -  Wydział Polityki Społecznej, 
11. Ministerstwo Edukacji i Nauki: 

- Biuro Młodzieży, 
12. Ministerstwo Finansów: 
      - Departament Integracji Europejskiej, 
13. Ministerstwo Gospodarki: 
      - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 
14. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

            - Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich, 
15. Ministerstwo Obrony Narodowej: Departament Prawny 
16. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

            - Biuro Dyrektora Generalnego, 
            - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 
            - Biuro Prawne, 
            - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 
            - Departament Pomocy i Integracji Społecznej, 
            - Departament Świadczeń Socjalnych, 
            -  Departament Współpracy Międzynarodowej, 
            -  Wydział Prasowy, 

17. Ministerstwo Skarbu Państwa 
18. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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19. Ministerstwo Sprawiedliwości 
20. Ministerstwo Środowiska 
21. Ministerstwo Transportu i Budownictwa 
22. Opolski Urząd Wojewódzki: 
      - Wydział Polityki Społecznej, 
23. Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
24. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 
25. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach: 
      -  Wydział Polityki Społecznej, 
26. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: 
      - Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, 

            - Wydział Polityki Społecznej,  
27. Urząd Do Spraw  Repatriacji i  Cudzoziemców 
28. Urząd Służby Cywilnej 
29. Urząd Zamówień Publicznych 
30. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki: 
      - Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, 
31. Wicewojewoda Pomorski 
32. Wielkopolski Urząd Wojewódzki: 
      - Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, 
33. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

 
II.  Środowisko administracji samorządowej: 
 

1. Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy: 
- Wydział Spraw Społecznych, 

2. Starostwo Powiatu Grodziskiego 
3. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim 
4. Urząd Gminy Miedzichowo: 
      - Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska, 
5. Urząd Marszałkowski w Olsztynie: 
      - Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, 
6. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: 
      - Departament Rozwoju Regionalnego, 
7. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: 
      - Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, 
8. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

- Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 
9. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 
      - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 
10. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: 
      - Departament Organizacyjny, 
11. Urząd Miejski w Częstochowie: 
      - Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, 
12. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej: 
      - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej, 
13. Urząd Miejski w Przemyślu: 
      - Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich, 
14. Urząd Miejski we Wrocławiu: 
      - Departament Spraw Społecznych, 
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III.   Środowisko naukowo – badawcze: 
 

1. Akademia Górniczo-Hutnicza: 
      - Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii, 
2. Instytut Filozofii i Socjologii PAN: 
      - Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego, 
3. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) 
4. Uniwersytet Jagielloński 
5. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 
      - Instytut Politologii, 
6. Uniwersytet Warszawski: 
      - Instytut Polityki Społecznej, 
7. Uniwersytet Wrocławski 

 
IV.   Środowisko władz kościelnych i organizacji kościołów i związków 
wyznaniowych: 
 

1. Archidiecezja Łódzka 
2. Caritas Polska 
3. Duszpasterstwo Akademickie Dominik 
4. Forum Chrześcijańskich Inicjatyw Pozarządowych 

 
V.  Środowisko massmediów: 
 

1. Gazeta Samorządu i Administracji 
2. Mediapolis 
3. redakcja portalu www.ngo.pl 

 
VI.   Środowisko publicznych instytucji konsultacyjnych: 
 

1. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
„FOSA” 

2. Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 

VII. Środowisko innych instytucji publicznych: 
 

1. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 
2. Komenda Główna Policji: Biuro Strategii Policji 
3. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  we Wrocławiu 
6. Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska 
7. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej 
8. Państwowa Straż Pożarna 
9. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej 
10. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie 
11. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
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VIII. Środowisko przedstawicieli Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych: 
 

1. Europe Direct 
 
IX.   Środowisko niepublicznych placówek oświatowych: 
 

1. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 
2. Ośrodek Rozwoju i Społecznej Edukacji Młodzieży ORSEM 

 
X. Środowisko stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego: 
 

1. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP 
 
XI. Środowisko ogólnopolskich organizacji sieciowych: 
 

1. Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów: Oddział Warmińsko-Mazurski 
2. Krajowe Towarzystwo Autyzmu: Odział Kraków 
3. Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) 
4. Polski Związek Niewidomych Lubin 
5. Polski Związek Niewidomych Polkowice 
6. Stowarzyszenie Biuro Porad Obywatelskich 
7. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu 
8. Stowarzyszenie Verte 
9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) 
10. Związek Biur Porad Obywatelskich 
11. Związek Harcerstwa Polskiego( ZHP) 
12. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) 

 
XII. Środowisko organizacji infrastrukturalnych: 
 

1. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 
 
XIII. Środowisko branżowych organizacji pozarządowych: 
                 

1. Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców 
 
XIV. Środowisko organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania 
społeczeństwa obywatelskiego: 
 

1. Agencja Inicjatyw Lokalnych 
2. Akademia Obywatelska 
3. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
4. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 
5. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA” 
6. Centrum Projektów Obywatelskich 
7. Forum Inicjatyw Lokalnych 
8. Fundacja Edukacji Obywatelskiej w Wałbrzychu 
9. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL 
10. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
11. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich 
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12. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
13. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
14. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
15. Stowarzyszenie Klon/Jawor 
16. Stowarzyszenie „Młode Centrum” 
17. Stowarzyszenie Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego 
18. Stowarzyszenie „Razem” 

 
XV. Środowisko organizacji pozarządowych działających w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego: 

 

1. Bank Żywności w Koninie 
2. Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 
3. Fundacja Sowa 
4. Fundacja Szansa 
5. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych 
6. Krakowskie Forum Organizacji Socjalnych KraFOS 
7. Ogólnopolski Związek Organizacji na Rzecz Integracji Społecznej i Dostępnego 

Budownictwa Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA  
8. Spółdzielnia Socjalna „WWW PROMOTION” 
9. Stowarzyszenie Edukacyjne służb społecznych we Wrocławiu 
10. Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” 
11. Stowarzyszenie Pomocy „Krąg ” w Nowym Dworze nad Wartą 
12. Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

XVI. Środowisko organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych: 

 

1. Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi 
Zaburzeniami  „Pokonać ciszę” 

2. Fundacja Pomocy Studentom i Absolwentom Niepełnosprawnym Ruchowo 
„Normalna przyszłość” 

3. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych 
4. Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządów Ruchu 
5. Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
6. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
7. Porozumienie AUTYZM POLSKA 
8. Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych 

ACTUS 
9. Stowarzyszenie Sprawni Inaczej 
10. Stowarzyszenie „ Sprawni Inaczej’ w Kłodawie 
11. Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 

 

XVII. Środowisko organizacji pozarządowych działających na rzecz pomocy 
rodzinie: 
 

1. Centrum Służby Rodzinie w Łodzi 
2. Fundacja „Pożywienie- Darem Serca” 
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3. Stowarzyszenie Nowa Rodzina 
 
XVIII. Środowisko organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania 
nauki: 
 

1. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Kraków 
2. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu 
3. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 
4. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 
5. Instytut Spraw Publicznych (ISP) 
6. Stowarzyszenie Dziejba 
7. Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych 

NOT 
 
XIX. Środowisko organizacji pozarządowych działających na rzecz grup 
mniejszościowych: 
 

1. Fundacja „Bahtałe Roma Szczęśliwi Cyganie” 
2. Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum 
3. Kampania Przeciwko Homofobii 
4. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców „ PROXENIA” 

 
XX. Środowisko organizacji pozarządowych działających na rzecz ekologii: 
 

1. Fundacja Kultury Ekologicznej 
2. Towarzystwo na Rzecz Ekorozwoju Ziemi Jeleniogórskiej 
3. Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska” 
4. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

 
XXI. Środowisko organizacji działających na rzecz integracji europejskiej, 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami: 
 

1. Europejskie Centrum Młodzieży 
2. Polsko-Niemieckie Towarzystwo Pomorza Przedniego 

 
XXII. Środowisko organizacji pozarządowych działających na w sferze 
upowszechniania i ochrony praw kobiet: 
 

1. Demokratyczna Unia Kobiet 
2. Stowarzyszenie Amazonki Warszawa Centrum 
3. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych we Wrocławiu 
4. Stowarzyszenie Kobiet „ Ewa” 
5. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet 

 
XXIII. Środowisko podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej  
i  społecznej odpowiedzialności biznesu: 
 

1. ZLSP Agencja Rozwoju Spółdzielczości 
2. Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
3. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych 
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4. UNDP Global Compact Poland 
5. Krajowa Izba Gospodarcza 

 
XXIV. Środowisko podmiotów sektora biznesu: 
 

1. Firma Doradztwo Gospodarcze DGA S.A 
 

XXV. Środowisko organizacji pracodawców: 
 

1. Business Center Club- ZP 
2. Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców  Prywatnych  „Lewiatan" 

 
XXVI. Środowisko organizacji pozarządowych działających w sferze bezpieczeństwa 
publicznego i obrony narodowej: 
 

1. Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników – RADAR 
 
XXVII. Środowisko organizacji pozarządowych działających w sferze 
ratownictwa i ochrony  ludności: 

  

1. Fundacja na Rzecz Rehabilitacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych 
2. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei 

 
XXVIII. Środowisko organizacji związków zawodowych: 
 

1. Forum Związków Zawodowych 
 
XXIX. Środowisko organizacji pozarządowych działających na rzecz 
upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: 
           

1. Stowarzyszenie MKSN - Piast 
2. Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

              

XXX. Środowisko organizacji działających na rzecz turystyki i krajoznawstwa: 
 

1. Polska Agencja Rozwoju Turystyki 
2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział: Wrocław - Śródmieście 
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2. Harmonogram zrealizowanych spotkań konsultacyjnych 

wstępnego projektu „Programu Operacyjnego Społeczeństwo 

Obywatelskie” 

 
I. Konferencja w Warszawie - 19.10.2005 r., Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej 

 

1. Otwarcie konferencji – Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki 

Społecznej. 

2. Prezentacja Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie – Krzysztof 

Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego. 

3. Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie a potrzeby sektora – Teresa 

Hernik, Związek Harcerstwa Polskiego – Główna Kwatera, Współprzewodnicząca 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

4. Wstępna analiza ex-ante – wnioski i rekomendacje – Tomasz Schimanek, 

niezależny ekspert. 

5. Znaczenie PO SO dla rozwoju współpracy sektora pozarządowego z samorządem 

terytorialnym – Zbigniew Wejcman, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych, 

(BORIS). 

6. Dyskusja nad Programem Operacyjnym Społeczeństwo Obywatelskie oraz 

sposobem i zakresem uwzględniania zgłaszanych postulatów w ostatecznym 

projekcie – moderator Krzysztof Więckiewicz. 

7. Posumowanie konferencji – Krzysztof Więckiewicz. 

 

II. Konferencja we Wrocławiu – 26.10.2005 r. 

 

1. Otwarcie konferencji – Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku 

Publicznego. 

2. Prezentacja Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie – Krzysztof 

Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego. 

3. Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie a potrzeby sektora – Krzysztof 

Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego. 

 71



4. Wstępna analiza ex-ante – wnioski i rekomendacje – Tomasz Schimanek, 

niezależny ekspert. 

5. Prezentacja oferty Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego EFS przy Regionalnym 

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Karolina Pomian, Regionalny 

Ośrodek Szkolenia Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS). 

6. Dyskusja nad Programem Operacyjnym Społeczeństwo Obywatelskie  

oraz sposobem i zakresem uwzględniania zgłaszanych postulatów w ostatecznym 

projekcie – moderator Krzysztof Więckiewicz. 

7. Posumowanie konferencji – Krzysztof Więckiewicz. 

 

III. Konferencja w Szczecinie: „Wymiana dobrych praktyk we współpracy 

samorządu i organizacji pozarządowych” – 03-04.11.2005 r., Zamek 

Książąt Pomorskich 

   

1. Otwarcie konferencji. 

2. Przykłady udanej współpracy na szczeblu rządowym i samorządowym – Artur 

Gluziński, Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, wykład oraz dyskusja. 

3. Budowanie partnerstwa w organizacjach pozarządowych – Robert Drogoś, Marta 

Szałacińska, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA, Wrocław, 

wykład oraz dyskusja. 

4. Pommern Team wyrazem dobrej współpracy pomiędzy społeczeństwami – Maria 

Burow, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Pomorza Przedniego, Greifswald, wykład 

oraz dyskusja. 

5. Wstępny Projekt Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie – Artur 

Gluziński, Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, konsultacje. 

6. Spotkanie Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Pozarządowych. 

 

IV. Konferencja w Olsztynie – 08.11.2005 r., Warmińsko-Mazurski Urząd 

Wojewódzki 

 

1. Otwarcie konferencji – Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku 

Publicznego. 
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2. Prezentacja Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie – Krzysztof 

Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego. 

3. Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie a potrzeby sektora – Teresa 

Hernik, Związek Harcerstwa Polskiego – Główna Kwatera, Współprzewodnicząca 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

4. Znaczenie PO SO dla rozwoju współpracy sektora pozarządowego z samorządem 

terytorialnym – Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej. 

5. Dyskusja nad Programem Operacyjnym Społeczeństwo Obywatelskie  

oraz sposobem i zakresem uwzględniania zgłaszanych postulatów w ostatecznym 

projekcie – moderator Krzysztof Więckiewicz. 

6. Posumowanie konferencji – Krzysztof Więckiewicz. 

 

V. Konferencja w Krakowie – 22.11.2005 r., Małopolski Urząd Wojewódzki 

 

1. Otwarcie konferencji – Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku 

Publicznego. 

2. Prezentacja Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie – Krzysztof 

Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego. 

3. Wstępna analiza ex-ante – wnioski i rekomendacje – Krzysztof Więckiewicz, 

Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego. 

4. Dyskusja nad Programem Operacyjnym Społeczeństwo Obywatelskie  

oraz sposobem i zakresem uwzględniania zgłaszanych postulatów w ostatecznym 

projekcie – moderator Krzysztof Więckiewicz. 

5. Posumowanie konferencji – Krzysztof Więckiewicz. 

 

VI. Seminarium w Słubicach – 23.11.2005 r. 

 

1. Otwarcie seminarium.  

2. Organizacje pozarządowe na rzecz III sektora w woj. Lubuskim:  

o Euro-NGO – Darek Patoleta,  

o Ośrodek SPLOT w lubuskim – Jakub Sakrajda (Stowarzyszenie Verte).  
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3. Pozyskiwanie środków na działania społeczne – Prezentacja Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich – Artur Gluziński, Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej. 

4. Prezentacja Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie – Artur 

Gluziński, Departament Pożytku Publicznego  Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. 

5. Pytania, dyskusja. 

 

VII. Konferencja w Grodzisku Wielkopolskim w ramach Europejskiej Debaty 

Publicznej w Wielkopolsce nt. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2006-2013: 

nowe programy operacyjne – 24.11.2005 r., Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury 

1. Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników przez Starostę Grodziskiego. 

2. Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie – szansą rozwoju sektora 

pozarządowego - Izabela Halik i Artur Gluziński, Departament Pożytku   

Publicznego Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej. 

3. Pytania. 

4. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Narodowego Planu Rozwoju -Joanna 

Kalińska, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. 

5. Pytania.  

6. Podsumowanie i zakończenie konferencji. 

 

VIII. Konferencja w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki – 30.11.2005 r. 

 

1. Otwarcie konferencji – Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku 

Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

2. Prezentacja Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie – Krzysztof 

Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego. 

3. Organizacje pozarządowe w Wielkopolsce w świetle badań i monitoringu 

prowadzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Iwona Jankowska, 

Dyrektor Ośrodka Regionalnego FRDL w Poznaniu. 
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4. Współpraca samorządu województwa wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi – Izabela Fabiś, Departament Organizacyjny Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

5. Dyskusja nad Programem Operacyjnym Społeczeństwo Obywatelskie  

oraz sposobem i zakresem uwzględniania zgłaszanych postulatów w ostatecznym 

projekcie – moderator Krzysztof Więckiewicz. 

6. Posumowanie konferencji – Krzysztof Więckiewicz. 

 

IX. Konferencja w Opolu-30.11.2005r., Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego 

 
1. Otwarcie spotkania- Józef Kotyś, Wicemarszałek Województwa Opolskiego. 

2. Programowanie rozwoju regionalnego w latach 2007-2013 – wstępny projekt  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

–  Piotr Szymański, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów 

Operacyjnych UMWO. 

3. Prezentacja zapisów SPO Społeczeństwo Obywatelskie – Artur Gluziński, 

Departament  Pożytku Publicznego  Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej. 

4. Dyskusja. 
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