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Protokół z posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO 

w dniu 7 marca 2019 r. 

 

W dniu 07 marca 2019 r., w budynku siedziby Narodowego Instytutu Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się posiedzenie Komitetu 

Sterująco-Monitorującego FIO, którego przedmiotem było omówienie bieżącego stanu 

otwartego konkursu ofert FIO 2019, prezentacja wyników badań zleconych w 2018 roku oraz 

wybór przedstawiciela KSM do Komisji Konkursowej FIO 2019.  

W posiedzeniu wzięli udział: 

1. Piotr Krygiel – Zastępca Dyrektora NIW-CRSO; 

2. Weronika Najda – Zastępca Dyrektora NIW-CRSO; 

3. Agnieszka Lenartowicz-Łysik – Kancelaria Prezydenta RP; 

4. Przemysław Jaśkiewicz – RDPP, Fundacja Niepodległości; 

5. Jadwiga Andrychowska-Biegacz – Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i 

Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Sudety; 

6. Karol Gutsze – Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie; 

7. Piotr Marzęda – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych; 

8. Stefan Kołucki – Kierownik Biura P FIO, NIW-CRSO; 

9. Piotr Ziemnicki – Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO; 

10. Mateusz Werpachowski – Kierownik Biura P WRSO, NIW-CRSO; 

11. Adam Kułanowski – Główny Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO; 

12. Damian Ziółek – Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO; 

13. Michal Łużak – Główny Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO;  

14. Emilia Gajda – Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO; 

15. Beata Romejko – Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw; 

16. Edgar Kobos – „Falochron”- ekspertyzy socjo-psycho-edukacyjne. Terapia i 

konsultacje; 

17. Olaf Szczypiński – Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej; 

18. Kamil Rybikowski – Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. 
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Posiedzenie odbyło się zgodnie z następującym porządkiem: 

11:00 – 11:15 Przywitanie uczestników. 

11:15 – 12:00 Otwarty konkurs ofert FIO 2019 – stan bieżący. 

12:00 – 13:30 Prezentacja wyników badań zleconych w 2018 roku.  

 Wpływ P FIO na wizerunek i wiarygodność organizacji – Europejski Dom Spotkań-

Fundacja Nowy Staw; 

 Analiza ewaluacyjna kształtowania się postaw obywatelskich u młodzieży polskiej 

2018, w wybranych organizacjach młodzieżowych, na przykładzie ZHR/ KSM i MRM – 

„Falochron”- Ekspertyzy socjo-psycho-edukacyjne. Terapia i konsultacje.; 

 Wpływ Programu FIO w latach 2014-2018 na rozwój partycypacji obywatelskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem skali oddziaływania programu w poszczególnych 

regionach Polski – Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. 

13:30 – 14:00  Otwarta dyskusja. 

14:00 – 14:30 Wybór przedstawiciela KSM do Komisji Konkursowej FIO 2019. 

14:30 – 15:00 Podsumowanie, sprawy różne. 

 

Na wstępie Pan Piotr Krygiel, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności 

powitał zebranych oraz rozpoczął posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego. Na 

zaproszenie Dyrektora w posiedzeniu udział wzięli ewaluatorzy, którzy w dalszej części 

przedstawili wyniki swoich badań związanych z Programem FIO. Następnie Pan Stefan 

Kołucki, Kierownik Biura Programu FIO omówił bieżący stan otwartego konkursu ofert FIO 

2019. Wśród najważniejszych kwestii znalazło się: 

 Przedstawienie zmian w Regulaminie FIO 2019 w stosunku do poprzedniego 

konkursu. 

 Omówienie procesu związanego z promocją oraz informowaniem o konkursie FIO 

edycja 2019 m.in.  
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o przeprowadzenie cyklu 53 spotkań informacyjnych; 

o poprowadzenie webinariów zarówno dla ekspertów jak i dla Oferentów 

dotyczących m.in. Regulaminu FIO 2019 czy logiki projektowej; 

o funkcjonowanie infolinii w czasie trwania naboru;  

o materiały przygotowane dla organizacji zainteresowanych konkursem tj. 

Podręcznik dla Oferentów FIO edycja 2019, wytyczne dla ekspertów 

oceniających oferty w ramach FIO 2019, planer budżetu czy lista najczęściej 

zadawanych pytań – FAQ, które udostępnione zostały na stronie internetowej 

Instytutu; 

 Omówienie procesu związanego z oceną formalną i merytoryczną Ofert, które zostały 

złożone w liczbie 3276 szt. oraz o planowanym powołaniu i posiedzeniu Komisji 

Konkursowej; 

 Przedstawienie bieżącego stanu rozliczania sprawozdań FIO edycja 2018 oraz 

omówienie działań planowanych do realizacji w pierwszej połowie 2019 roku.  

Po skończonej prezentacji Pan Karol Gutsze wniósł postulat o przeprowadzenie analizy 

wpływu kryteriów strategicznych oraz nowego systemu oceny na rozstrzygnięcie konkursu w 

edycji 2019. 

Kolejny punkt obrad Komitetu dotyczył wygłoszenia prezentacji przez zaproszonych gości na 

temat wyników badań ewaluacyjnych, zleconych w 2018 roku. Jako pierwsza wystąpiła Pani 

Beata Romejko, reprezentująca Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw. Tematem jej 

badań był Wpływ P FIO na wizerunek i wiarygodność organizacji. Podczas wystąpienia 

zaprezentowano m.in. pozytywne wypowiedzi na temat FIO od osób, które uczestniczyły w 

badaniu, pokazano, że marka FIO jest bardzo dobrze rozpoznawalna, a także przedstawiono 

rekomendacje zmian dotyczących przyszłych konkursów ogłaszanych w ramach Programu 

FIO 2014-2020.  

Podczas prezentacji Pani Jadwiga Andrychowska-Biegacz zwróciła uwagę na kwestie 

przyznawania punktów strategicznych dla nowych organizacji, które dopiero co powstały. 
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Opinia Pani Jadwigi Andrychowskiej-Biegacz nawiązała do jednego z cytatów 

przedstawionych przez ewaluatora: „Szybko znajdują się nowe organizacje tylko po to, żeby 

wziąć grant w tym roku, a w przyszłym znowu będzie kolejna nowa organizacja.” 

Ostatecznie Komitet stwierdził, że warto przeprowadzić analizę lub zlecić ewaluację na temat 

tego co się dzieje po zakończeniu realizacji projektu z organizacjami młodymi. 

Członkowie Komitetu wypracowali również następujące propozycje: 

 Zamówienie filmu prezentującego na przykładzie projektu zasady logiki projektowej; 

 Pan Karol Gutsze zaproponował by przy kolejnym konkursie rozważyć czy ekspert nie 

powinien mieć wglądu do karty oceny drugiego eksperta – ciągle lub przed 

skierowaniem oferty do trzeciego eksperta, co pozwoliłoby na wprowadzenie 

możliwości uspójnienia kart ocen; 

 Pani Jadwiga Andrychowska-Biegacz zaproponowała utworzenie platformy 

internetowej pełniącej funkcje centrum informacyjnego dla ekspertów. Platforma 

służyć by miała również prowadzeniu cyklicznych zajęć dla ekspertów (wszystkich 

NIWu) – szkolenia, testy, certyfikacja. 

Jako drugi wystąpił Pan Edgar Kobos, reprezentujący organizację „Falochron”- Ekspertyzy 

socjo-psycho-edukacyjne. Terapia i konsultacje. Tematem badań była Analiza ewaluacyjna 

kształtowania się postaw obywatelskich u młodzieży polskiej 2018, w wybranych 

organizacjach młodzieżowych, na przykładzie ZHR/ KSM i MRM. Badania były 

przeprowadzone przez Profesora Jacka Kurzępę, który nie mógł osobiście przybyć na 

posiedzenie KSM FIO. 

Podczas prezentacji Pan Edgar Kobos wspomniał, że założenia polegające na dotarciu do 

trzech grup docelowych: Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży i Młodzieżowej Rady Miast musiały zostać zaktualizowane. Ciężko było pozyskać 

wymaganą liczbę respondentów i zdecydowano się na powiększenie badania również o inne 

środowiska młodzieżowe. Po zakończeniu prezentacji Komitet jednogłośnie stwierdził, że 

należy angażować młodzież w działania projektowe. Należy podejmować takie działania, aby 
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młodzież współtworzyła projekty, tak by się identyfikowała z osobami które działają 

społecznie.  

Trzecie badanie zaprezentowali Pan Olaf Szczypiński oraz Pan Kamil Rybikowski, 

reprezentujący Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. Tematem badań był 

Wpływ Programu FIO w latach 2014-2018 na rozwój partycypacji obywatelskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem skali oddziaływania programu w poszczególnych regionach 

Polski. 

W ramach otwartej dyskusji Pani  Jadwiga Andrychowska-Biegacz zadała pytanie dlaczego w 

województwach świętokrzyskim i podkarpackim odbyło się tylko po jednym spotkaniu 

informacyjnym? Pan Stefan Kołucki odpowiedział, że w tych województwach nie było 

znacznego odzewu i chęci przeprowadzenia większej liczby spotkań ze strony podmiotów 

samorządowych czy pozarządowych. Narodowy Instytut Wolności podjął działania aby 

zorganizować przynajmniej o jedno spotkanie więcej w każdym województwie w 

porównaniu z poprzednim naborem.  

W związku z tym Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik zaproponowała by przeprowadzić 

diagnozę występowania białych plam FIO po rozstrzygnięciu edycji 2019.  

Kolejnym punktem posiedzenia był wybór przedstawiciela Komitetu Sterująco-

Monitorującego do Komisji Konkursowej FIO 2019. Po przeprowadzeniu głosowania, do tej 

funkcji jednomyślnie wybrano Pana Przemysława Jaśkiewicza. 

Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie spraw różnych. Pani Agnieszka Lenartowicz-

Łysik zaproponowała, by po rozstrzygnięciu konkursu przygotować listy gratulacyjne lub 

oficjalne pisma do samorządów z informacją o dofinansowanych przez organizacje z danego 

terenu projektach. Członkowie Komitetu poprosili również o przesłanie w wersji 

elektronicznej wszystkich badań ewaluacyjnych które zostały zlecone w 2018 roku.   

Po tym punkcie posiedzenia nastąpiło zamknięcie obrad oraz zaplanowane zostało kolejne 

posiedzenie Komitetu, które odbędzie się w drugiej połowie kwietnia bieżącego roku. 

Protokół sporządził: Piotr Ziemnicki, Specjalista w Biurze P FIO, 2019-03-26 


