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Protokół z posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO 

w dniu 21 lutego 2020 r. 

 

W dniu 21 lutego 2020 r., w Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego 

FIO, którego głównymi punktem było przyjęcie Regulaminu Pracy KSM FIO 2014-2020. 

Ponadto zaprezentowany został raport pt. Pogłębiona analiza mechanizmów wdrażania 

priorytetu I Programu FIO na lata 2014-2020. 

 

W posiedzeniu wzięli udział: 

1. Weronika Najda – Zastępca Dyrektora NIW-CRSO; 

2. Stefan Kołucki – Kierownik BPH, NIW CRSO; 

3. Maciej Kunysz – Stowarzyszenie “EKOSKOP”; 

4. Andrzej Andrzejewski – Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Ziemia Nowomiejska”;  

5. Grzegorz Reszka - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych;  

6. Alicja Gawinek – Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; 

7. Sławomir Wieteska – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych;  

8. Dorota Pronobis - Stowarzyszenie Edukacji i Rozowju Amicus;  

9. Radosław Podogrocki – KPRM;  

10. Piotr Mazurek – KPRM;  

11. Ewa Dzielnicka – Główny Specjalista, Biuro Badań i Analiz NIW-CRSO; 

12. Aleksandra Wołocznik – Starszy Specjalista w BPH, NIW-CRSO. 

 

Posiedzenie odbyło się zgodnie z następującym porządkiem: 

11:00 – 11:15 Przywitanie uczestników. 

11:15 – 11.45 Przedstawienie nowych Członków KSM FIO 2014-2020. 

11.45 – 12.15 Przyjęcie Regulaminu Pracy KSM FIO 2014-2020.  

12:15 – 13:15 Przedstawienie Raportu pt. Pogłębiona analiza mechanizmów wdrażania 

priorytetu I Programu FIO na lata 2014-2020 

13:15 – 13:30 Wybór przedstawiciela KSM FIO 2014-2020 do Komisji Konkursowej FIO 2020. 
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13:30 – 14:00 Podsumowanie, sprawy różne. 

 
Posiedzenie KSM otworzyła Pani Weronika Najda, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu 

Wolności. Na wstępie przywitała nowych członków KSM, podziękowała im za przybycie  

oraz poprosiła o krótkie przedstawienie się. 

Po prezentacji zebranych osób Pani Weronika Najda przeszła kolejnego punktu w agendzie - 

zaopiniowania Regulaminu Pracy KSM FIO 2014-2020. Treść Regulaminu została odczytana 

przez Panią Dyrektor. Następnie KSM przeszedł do głosowania nad przyjęciem treści 

regulaminu. Regulamin został przyjęty jednogłośnie.  

Kolejno, KSM przeszedł do wyboru przedstawiciela do Komisji Konkursowej FIO 2020. Zarys 

prac Komisji Konkursowej FIO 2020 zaprezentował Pan Stefan Kołucki informując,  

że do zadań Komisji Konkursowej należy m.in. analiza ocenionych ofert oraz 

rekomendowanie listy ofert do finansowania. Poinformował również, że posiedzenie Komisji 

planowane jest na początek marca 2020r. 

Pani Weronika Najda poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Konkursowej FIO 2020. 

Pani Alicja Gawinek zgłosiła kandydaturę Pana Andrzeja Andrzejewskiego, który kandydaturę 

przyjął. Następnie KSM przeszedł do głosowania ws. wyboru Pana Andrzeja Andrzejewskiego 

na członka Komisji Konkursowej powołanej w związku z konkursem ofert organizowanym  

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Edycja 2020. 

Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.  

Następnie Pani Weronika Najda wręczyła listy gratulacyjne powołania na członka KSM 

wszystkim przybyłym. Zostały wykonane zdjęcia pamiątkowe.  

Kolejno Pani Dyrektor omówiła stan prac z związanych z nowym Programem FIO. 

Poinformowała, że nowy Program powinien być gotowy we wrześniu 2020r., tak aby 

uwzględnić go w projekcie budżetu państwa na rok 2021. Pani Weronika Najda 

poinformowała, że wskazane jest włączanie się członków KSM do konsultacji założeń nowego 

programu FIO. Pan Maciej Kunysz wniósł sugestię, aby w równy sposób kierować zapytania  

i konsultacje do podmiotów, które otrzymały już dotacje z FIO jak, do tych, które jeszcze 

takiego wsparcie nie otrzymały oraz nie wnioskowały o nie. Pan Radosław Podogrocki zwrócił 

uwagę, iż wartościowe by było, gdyby ze strony organizacji pozarządowych pojawiła się 

informacja jaka jest oczekiwana kwota przyznawania dotacji w ramach FIO.  
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Pan Maciej Kunysz zasugerował, aby podczas ewaluacji dotyczącej realizacji Programu FIO 

2014-2020 sprawdzić jakie pojawiły się zyski ekonomiczne z wydatkowanych dotacji. 

Przedstawiciele NIW-CRSO wskazali, iż możliwe jest raczej zbadanie zmiany społecznej a nie 

ściśle ekonomicznych wyliczeń.  

W dalszej części posiedzenia przedstawiony został raport pt. Pogłębiona analiza 

mechanizmów wdrażania priorytetu I Programu FIO na lata 2014-2020. Prezentacji dokonała 

Pani Ewa Niedzielska, Prezeska Zarządu Infondo Sp. z o.o. Zaprezentowane zostały dane  

z realizacji badań jakościowych na podstawie trzech studiów przypadku, które zostały 

wykonane w okresie X-XII 2019r.  

W trakcie prezentacji swoje stanowiska i komentarze wnosili przedstawiciele KSM.  

Pan Sławomir Wieteska zauważył, iż w każdym regionie Polski pojawiają się „białe plamy”, 

czyli gminy, powiaty, w których nie były realizowane działania dotacyjne. Pani Alicja Gawinek 

dodała, że wymuszanie na organizacjach z terenów „białych plam” ubiegania się  

o mikrogrant przynosi zupełnie inny efekt niż zamierzony. Pani Alicja Gawinek poddała 

dyskusji również pomysł dwuetapowego wyłaniania wniosków. Wspomniała,  

że dwuetapowość konkursu ma wiele plusów, ale także są minusy: dla niektórych organizacji 

jest to szansa na zaprezentowanie się na żywo, lecz dla niektórych blokada, szczególnie dla 

takich, gdzie w zespole brak jest umiejętności miękkich tj. trudność autoprezentacji. 

Pan Radosław Podogrocki zauważył, że tzw. „białe plamy” powinny być brane pod uwagę w 

trakcie przygotowywania kolejnych konkursów dotacyjnych i programów wsparcia rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. Dla takich gmin/powiatów mógłby powstać osobny, 

dedykowany obszar wsparcia.  

Pani Alicja Gawinek zwróciła również uwagę, że warto byłoby rozważyć możliwość realizacji 

2-3 letnich umów z operatorami, w celu zapewnienia długofalowości prowadzonych działań.  

Po zakończeniu rozmowy Pan Radosław Podogrocki zaprosił uczestników KSM  

na konferencję dotyczącą wolontariatu w świetle zrównoważonego rozwoju, organizowaną 

przez KPRM, która planowana jest na 13 marca 2020r. 

Pan Stefan Kołucki dodał informacyjnie, że kolejne posiedzenie KSM planowane jest  

na przełom drugi kwartał 2020r., podczas którego zostaną zaprezentowane raporty  

z ewaluacji, założenia do nowego programu oraz raport z monitoringów. 
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Pani Weronika Najda podziękowała zebranym za przybycie, wyraziła nadzieję na owocną 

współpracę w ramach nowej kadencji Komitetu Sterująco- Monitorującego FIO oraz 

zakończyła posiedzenie.  

 

Protokół sporządziła: Aleksandra Wołocznik, Starszy Specjalista w Biurze Programów Horyzontalnych, 30.03.2020r.  


