Warszawa, 4 czerwca 2018 r.

Informacja dotycząca finansów Narodowego Instytutu Wolności
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
W związku z projektem nowelizacji ustawy o Narodowym Instytucie Wolności zwiększającym limit
wydatków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIWCRSO) w wielu mediach pojawiły się informacje, które mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną.
Dążąc do jak największej przejrzystości i czytelności działań NIW-CRSO, uprzejmie informujemy, że:
1) Nowelizacja ustawy dotyczy zwiększenia limitu wydatków, a nie budżetu. Oznacza to, że NIWCRSO nie przydzielono pieniędzy, a jedynie zaproponowano górny limit, zaktualizowany tak,
aby odzwierciedlał planowane do realizacji programy i ich obsługę w 2018 r. i kolejnych latach.
Dopiero w uchwalanym przez Sejm co roku budżecie, w tworzeniu którego NIW-CRSO
nie uczestniczy, zostaną Instytutowi przydzielone środki finansowe. NIW-CRSO nie otrzymał
zatem żadnych środków na mocy procedowanego projektu ustawy i jest możliwe,
że w poszczególnych latach wyda kwoty mniejsze niż te wskazane w projekcie ustawy.
Limit wydatków NIW-CRSO został zwiększony, aby umożliwić realizację nowych programów
dotacyjnych dla organizacji pozarządowych.
2) Projekt ustawy zakłada wzrost limitów wydatków NIW-CRSO o ok. 30%. W przewidywanym
limicie wydatków jest wyraźny podział na dotację celową, czyli realizację programów dla NGO
oraz dotację podmiotową, przeznaczoną na funkcjonowanie Instytutu. Koszty techniczne
zarządzania programami przez NIW-CRSO wynoszą ok. 7% całego limitu wydatków, co stanowi
kwotę znacznie niższą niż w przypadku większości programów unijnych.
3) NIW-CRSO będący agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych
wydatkuje środki racjonalnie i oszczędnie, zgodnie ze ścisłymi regułami gospodarowania
środkami publicznymi. Instytut działa z zachowaniem zasad transparentności – dotyczy
to również rozliczania realizowanych programów i funkcjonowania Instytutu.
4) Środki na realizację nowych programów znacząco wzrosły dzięki nowelizacji ustawy o grach
hazardowych, która powołała nowy Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, zasilany 4% wpływów z dopłat do gier Totalizatora Sportowego. Tym samym
Polska dołączyła do szerokiego grona państw stosujących to rozwiązanie, takich jak Wielka
Brytania, Niemcy, Chorwacja czy Kanada. Środki te nie są ujęte w limicie wydatków NIW-CRSO,
ponieważ pochodzą z rezerwy celowej.
5) Projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego,
która jest społecznym forum organizacji pozarządowych. Mówi o tym treść uchwały nr 107
RDPP z dnia 20 kwietnia 2018.
6) Decyzja o przeznaczeniu kwoty 20 mln zł na remont docelowej siedziby NIW-CRSO wynika
z potrzeby stworzenia przestrzeni do wspólnego działania administracji rządowej
z organizacjami pozarządowymi. Siedziba NIW-CRSO ma mieć szersze zastosowanie niż tylko
jako biuro Instytutu. Obiekty będą pełnić funkcję otwartego centrum dla NGO, jako przestrzeń
do spotkań i współpracy. Stąd przyszła nazwa biura - Centrum Parkowa. Po przeniesieniu biura
NIW do budynków rządowych, Instytut nie będzie musiał wynajmować biur gdzie indziej, więc
stopniowo koszty remontu i adaptacji się zwrócą.
7) Realizacja wspomnianych wcześniej programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest
podstawowym zadaniem NIW. Najważniejszy z nich to Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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Pozostałe programy, których realizacja rozpocznie się w kolejnych miesiącach 2018 roku,
to: Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Program Wsparcia Harcerstwa oraz
Program Wsparcia Uniwersytetów Ludowych. Każdy z programów służy budowie
społeczeństwa obywatelskiego, jest współtworzony przez zainteresowane środowiska
pozarządowe i będzie podlegał otwartym dla wszystkich konsultacjom.
Od początku istnienia NIW-CRSO pracownicy Instytutu działają z dużą determinacją
i intensywnością, żeby odpowiedzieć na potrzeby III sektora. Dowodem tego jest nowa odsłona
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, której celem było otwarcie konkursu na nowe środowiska.
Dzięki FIO ponad 500 organizacji z całej Polski może realizować swoje działania na rzecz
pożytku publicznego.
Dzięki działaniom NIW-CRSO po raz pierwszy w historii FIO nie był wymagany wkład własny,
a także pojawiła się możliwość przeznaczenia 20% dotacji na rozwój instytucjonalny
organizacji. Instytut przygotował bezprecedensową kampanię promocyjną konkursu, podczas
której zorganizował ponad 30 spotkań na terenie całej Polski. Żeby dotrzeć
do zainteresowanych podmiotów, pracownicy NIW-CRSO przemierzyli ponad 11200 km.
Po zakończeniu naboru, do pracy przystąpiło 200 wyszkolonych przez Instytut ekspertów,
którzy gwarantowali najwyższą jakość oceny merytorycznej wniosków.
W środę 30 maja NIW-CRSO opublikował wyniki FIO 2018, które dowodzą osiągnięcia
zakładanych celów udostępnienia środków z FIO dla podmiotów, które do tej pory nie były jego
beneficjentami. Ponad 70% grantobiorców otrzyma dotacje z FIO po raz pierwszy w swojej
historii. Ok. 66% „zwycięskich” projektów to inicjatywy małych organizacji, a 61%
grantobiorców pochodzi z małych miejscowości (do 50 000 mieszkańców).
Ponadto, pod koniec kwietnia NIW-CRSO uruchomił wspólnie z Biurem GIODO kampanię
#gotowinaRODO, przygotowującą organizacje pozarządowe do stosowania RODO. W ramach
ogólnopolskiej akcji uruchomiony został serwis internetowy www.rodo.niw.gov.pl, na którym
m.in. można pobrać podręcznik przygotowany specjalnie dla NGO. Do końca maja pobrało
go ponad 3500 osób. Przeprowadzono także cykl szkoleń, w których wzięło udział ponad 650
osób społeczników. Zainteresowanie problematyką i otwartość instytucji na sygnalizowane
potrzeby wpłynęły na decyzję o kontynuacji szkoleń w kolejnych miesiącach i lokalizacjach
(odbędą się one we wszystkich województwach).
W materiale „Faktów” TVN z 30.05.2018 użyto błędnego logotypu Narodowego Instytutu
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zamiast właściwego znaku
graficznego użyto logotypu Instytutu Wolności, która jest organizacją pozarządową
niezwiązaną z NIW-CRSO. W związku z tym załączamy prawidłowy logotyp naszej instytucji.
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