
 

 
 

Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego1 za rok 2018 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim. 
 Wypełnia się tylko pola białe. 
 Wypełniając informacje o poszczególnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Instytut (pkt 3-8 

należy uwzględnić stopień ich realizacji. 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

Podstawa prawna  

 
Narodowy Instytut jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), która działa 
na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i statutu, który został nadany 
Instytutowi Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego  
z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 roku 
poz. 989). 

Zakres 
działalności 

Instytutu 

 
Narodowy Instytut jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu 
w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

2. DANE JEDNOSTKI 

Adres siedziby 
i dane kontaktowe 

Kraj: Polska Województwo: 
Mazowieckie 

Powiat: Warszawa 

Ulica: al. Jana Pawła II Nr: 12 Nr lokalu: nd 

Miejscowość: Warszawa Poczta: Warszawa Nr telefonu: 22 468 44 00 

Nr faksu: 22 468 44 01 E-mail: 
kontakt@niw.gov.pl 

Strona www: 
www.niw.gov.pl  

Numer REGON 368854582 

Numer NIP 7010780575 

Organ nadzoru Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego  

Organy Instytutu 
(w przypadku zmian 
w składzie organów 

należy wykazać 
wszystkich członków 

i wskazać w jakim 
okresie danego roku 

pełnili tę funkcję) 

Rada Instytutu: 
 
Członek Rady powołany przez Prezydenta RP: 

 dr hab. Marek Rymsza (członek Rady od 29 stycznia 2018 r.) 
 
Członkowie Rady powoływani przez Przewodniczącego Komitetu: 

 Armen Artwich (członek Rady od 5 lutego 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.) 

 Piotr Mazurek (członek Rady od 26 stycznia 2018 r.) 

                                                           
1 Zwany dalej: „Instytutem”. 
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 Weronika Najda (członek Rady od 26 stycznia 2018 r. do  2 października 2018 r.) 

 Anna Gembicka (członek Rady od 2 października 2018 r.) 

 prof. dr hab. Ewa Leś (członek Rady od 2 października 2018 r.) 
 

Członek Rady powoływany przez ministra do spraw finansów publicznych: 

 Marcin Zakrzewski (członek Rady od 2 lutego 2018 r. do 30 listopada 2018 r.) 

 Michał Jędrzejczyk (członek Rady od 30 listopada 2018 r.) 
 
Członkowie Rady reprezentujący organizacje pozarządowe: 

 Weronika Czyżewska-Waglowska (członek Rady od 26 stycznia 2018 r.) 

 Ilona Gosiewska (członek Rady od 26 stycznia 2018 r.) 

 Wojciech Jachimowicz (członek Rady od 26 stycznia 2018 r.) 

 Sebastian Wijas (członek Rady od 26 stycznia 2018 r.) 

 dr Tymoteusz Zych (członek Rady od 26 stycznia 2018 r.) 
 
Członkowie Rady reprezentujący jednostki samorządu terytorialnego: 

 Elżbieta Lanc (członek Rady od 5 lutego 2018 r. do 13 marca 2018 r.) 

 Urszula Nowogórska (członek Rady od 13 kwietnia 2018 r.) 
 
W dniu 13 lutego 2018 roku Przewodniczący Komitetu powołał na przewodniczącego 
Rady NIW-CRSO p. Wojciecha Jachimowicza. 
 

Dyrektor Instytutu:  

Wojciech Kaczmarczyk, powołany w dniu 20 listopada 2017 roku przez 
Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego 

Zastępcy 
Dyrektora 
Instytutu 

Zastępcy Dyrektora:  

Piotr Krygiel, powołany w dniu 21 listopada 2017 roku przez Przewodniczącego 
Komitetu ds. Pożytku Publicznego na wniosek Dyrektora Instytutu 

Weronika Najda, powołana w dniu 2 października 2018 roku przez Przewodniczącego 
Komitetu ds. Pożytku Publicznego na wniosek Dyrektora Instytutu 

Komórki 
organizacyjne 

Instytutu, w tym 
liczba osób 

zatrudnionych w 
tych komórkach 

Nazwa komórki organizacyjnej Liczba zatrudnionych osób w 
okresie sprawozdawczym 

Biuro Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 

8,71 

Biuro Programów Wspierania Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego 

2,68 

Biuro Programu Korpus Solidarności 1,32 

Biuro Organizacji Pożytku Publicznego 1,23 

Biuro Badań i Analiz 0 

Biuro Komunikacji i Promocji 2,57 

Biuro Prawne 1,34 

Biuro Organizacyjne 4,11 

Biuro Księgowości i Rozliczeń Projektów 2,82 

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i audytu 0 
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Przeciętna liczba zatrudnionych 
w okresie sprawozdawczym,  

w przeliczeniu na etaty 

 
Liczba osób zatrudnionych 

w przeliczeniu na pełne etaty, na 
początek okresu 

sprawozdawczego 
 

Liczba osób zatrudnionych 
w przeliczeniu na pełne etaty, na 
koniec okresu sprawozdawczego 

 

24,78 2 
 

38,65 
 

3. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT 
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 roku kontynuował 
realizację Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. W ramach Programu 
przeprowadzono otwarty konkurs ofert, w wyniku którego wyłonionych zostało 539 ofert dofinansowanych 
na łączną kwotę niemal 57,6 mln złotych. Wsparciem objętych zostało 600 podmiotów.  
W konkursie w 2018 roku wprowadzono szereg zmian w porównaniu do wcześniejszych edycji: 
- uproszczona została ocena formalna ofert złożonych w konkursie sprowadzająca się do weryfikacji dwóch 
kryteriów: złożenia oferty w terminie i przez podmiot uprawniony; 
- brak wkładu własnego organizacji przestał być warunkiem wykluczającym udział w konkursie; 
- ocena merytoryczna ofert stała się bardziej czytelna(zmniejszono liczbę kryteriów z 26 do 5); 
- wprowadzono czytelny system kryteriów strategicznych, których spełnianie umożliwiło aplikującym 
organizacjom zwiększenie szans na zdobycie dofinansowania; 
- kryteria strategiczne dotyczyły m.in. ułatwieniu startu organizacjom mniejszym (z budżetem do 100 tys. zł. 
rocznie), z małych miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) i takich, które dotąd nie uzyskały dotacji w 
ramach Programu; 
- organizacje, które otrzymały dofinansowanie mogły do 20% środków z dotacji przeznaczyć na swój rozwój 
instytucjonalny. 
W wyniku zmian 66% organizacji, które otrzymały dofinansowanie w konkursie to organizacje małe, 61% 
jest zarejestrowanych w małych miejscowościach i aż 70% po raz pierwszy otrzymało dofinansowanie z 
Programu. Program FIO aktywnie wpisuje się w działania zmierzające do wyrównywania szans uczestnictwa 
w życiu publicznym przez mniejsze organizacje i organizacje z dala od Warszawy i dużych miast. 
Dzięki systemowi punktów strategicznych za wpisywanie się działaniami w jeden z obszarów strategicznych 
(partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, wolontariat, edukacja obywatelska, rozwój instytucjonalny) 
zrealizowane oferty w większym stopniu przyczynią się do realizacji celu głównego Programu.  
 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 roku realizował 
ustawowe zadanie prowadzenia wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do pozyskiwania 
środków z 1% odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 
W 2018 roku Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zrealizował 
pierwszy konkurs na dofinansowanie wniosków w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju 
Organizacji harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 ROHiS. Zawarto 7 umów w ramach Konkursu 
ROHiS 2018 r. na łączną kwotę 31 345 000,00 zł (w tym dotacja w wysokości 16 795 000,00 zł na 2018 r. 
oraz w wysokości 14 550 000,00 zł na 2019 r.), co stanowi 99,98% zaplanowanej na ten cel kwoty. 
 
W 2018 roku Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął 
przygotowania do realizacji dwóch kolejnych programów rządowych, których stał się instytucją zarządzającą: 
- Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO oraz 
- „Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-
2030. 
 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 roku rozpoczął 
realizować działania informacyjno-promocyjne  oraz edukacyjne pośród organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego.  
 
 

4. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO 

(należy wypełnić załącznik do niniejszego wzoru sprawozdania, odrębnie dla każdego programu) 
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5. ZADANIA INSTYTUTU WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. 
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE23 

5.1 SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
Liczba organizacji pożytku publicznego (opp), które zamieściły zatwierdzone sprawozdanie finansowe 

i roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2018 rok na podstawie 
1) art. 23 ust. 6 ustawy 2) art. 23 ust. 6b ustawy 

w terminie  
(do 15 lipca) 

po terminie 
w terminie  

(do 30 listopada) 
po terminie 

8358 319 114 2 

Liczba wezwań (art. 33a ust. 1 
pkt 1 ustawy) 

Liczba wniosków do sądu (art. 
33a ust. 1 pkt 2 ustawy) 

Liczba wniosków, na podstawie 
których opp straciły status opp 

168 7 

26  
(w tym 23 wnioski Ministra 

Rodziny, Pracy i polityki 
Społecznej) 

5.2 WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO 
OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA ROK 2017 W 2018 

Data sporządzenia i zamieszczenia wykazu  14 grudnia 2017 roku 

Liczba opp 8 866 

Aktualizacja wykazu 

Data Liczba opp 
  

16 stycznia 
2018 roku 

8 876 

w tym 
dodanych usuniętych 

21 11 

Data Liczba opp 

8 lutego  
2018 roku 

8 862 

w tym 
dodanych usuniętych 

25 39 
Data Liczba opp 

15 marca  
2018 roku 

8 875 

w tym 
dodanych usuniętych 

29 16 

Data Liczba opp 

17 kwietnia 
2018 roku 

8 887 

w tym 
dodanych usuniętych 

19 7 

Data Liczba opp 

26 kwietnia 
2018 roku 

8 889 

w tym 

                                                           
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 688. 
3 Zwana dalej: „ustawą”. 
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dodanych usuniętych 
2 0 

 

30 kwietnia 208 
roku 

8 891 

w tym 
dodanych usuniętych 

2 0 

Data Liczba opp 

17 maja  
2019 roku 

8 888 

w tym 
dodanych usuniętych 

2 5 

Data Liczba opp 

19 czerwca 
2018 roku 

8 883 

w tym 
dodanych usuniętych 

4 9 

Data Liczba opp 

17 lipca  
2018 roku 

8 876 

w tym 
dodanych usuniętych 

0 7 

Data Liczba opp 

10 sierpnia 
2018  

8 872 

w tym 
dodanych usuniętych 

0 4 

Data Liczba opp 

12 września 
2018 roku 

8 864 

w tym 
dodanych usuniętych 

0 8 

Data Liczba opp 

10 października 
2018 roku 

8 856 

w tym 
dodanych usuniętych 

2 10 

Data Liczba opp 

7 listopada 
2018 roku 

8 849 

w tym 
dodanych usuniętych 

0 7 

Data Liczba opp 

14 grudnia 
2018 roku 

8 839 
w tym 

dodanych usuniętych 
0 10 

5.3 FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO4 

                                                           
4 Zwany dalej „Funduszem”. 
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Stan środków Funduszu na początek okresu 
sprawozdawczego 

Stan środków Funduszu na koniec okresu 
sprawozdawczego 

51 151,97 zł 95 446,74 zł 

Kwota wpłat na Funduszu 

Środki finansowe pochodzące z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane 

przez opp, które utraciły status opp 
26 388,00 zł 

Środki finansowe pochodzące z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych wydatkowane 

niezgodnie z art. 27 ust. 2 wraz z odsetkami 
10 552,14 zł 

Środki finansowe pochodzące z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych przekazane na 

rzecz opp, która nie została uwzględniona 
w wykazie organizacji mających status opp,  

o których mowa w art. 27aa ust. 3,  
wraz z odsetkami 

7 000,00 zł 

Odsetki od wolnych środków finansowych 
przekazanych w zarządzanie na podstawie 

 art. 78d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych5 

354,63 zł 

Łączna kwota wpłat 44 294,77 zł 

Liczba podmiotów dokonujących wpłaty 
Liczba decyzji wydanych w trybie art. 22 ust. 9, 

art. 27 ust. 2a i art. 27aa ust. 4 ustawy 

 
13 

 
3 

Opis udzielonego 
wsparcia ze 

środków funduszu 

Środki zgromadzone w Funduszu nie były w 2018 roku rozdysponowane w trybie 
otwartego konkursu ofert ze względu na nich zbyt małą kwotę 

5.4 INNE DZIAŁANIA DYREKTORA INSTYTUTU W ZAKRESIE ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO 

Podstawa prawna Liczba wezwań 
Liczba wniosków 

skierowanych do sądu  

Liczba wniosków,  
na podstawie których 
opp straciły status opp 

art. 27aa ust. 5 ustawy  0 0 

art. 33 ust. 2 ustawy  0 0 

art. 33 ust. 3 ustawy  0 0 

                                                           
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 
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art. 33a ust. 2 pkt 1-8 
ustawy 

0 0 0 

art. 33a ust. 3 ustawy  0 0 

art. 33aa ustawy  7 

5 
(w tym 1 wniosek 

Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej) 

5.5 KONTROLE POWIERZONE PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW 
POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Przewodniczący do spraw Pożytku Publicznego nie powierzył Dyrektorowi Instytutu żadnych kontroli do 
przeprowadzenia. 

 

6. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE I KOMUNIKACJA 

 
Działania informacyjno-edukacyjne w 2018 prowadzono w Narodowym Instytucie Wolności - Centrum 
Społeczeństwa Obywatelskiego z zachowaniem dbałości o jakość przekazywanych informacji,  
z jednoczesnym utrzymaniem powszechności komunikacji tak, aby informacje przekazywane przez Instytut 
docierały do jak najliczniejszych grup odbiorców. W związku z powyższym zrealizowano następujące 
działania komunikacyjne: 

 komunikacja w mediach społecznościowych: do końca 2018 r. uruchomiono dwa profile NIW-CRSO  
w mediach społecznościowych – na Facebooku i na Twitterze; w tym okresie profil NIW na Facebooku 
zyskał 2950 fanów; liczba obserwujących na Twitterze wyniosła 189 osób; do końca 2018 roku oba 
kanały pozostawały głównymi  kanałami komunikacji publicznej Instytutu; w trzecim kwartale 2018 roku 
został uruchomiony kolejny profil społecznościowy – kanał na YouTube; na koniec roku liczba 
aktywnych użytkowników poszczególnych profili NIW-CRSO w mediach społecznościowych wyniosła: 
2950 na Facebooku, 189 na Twitterze oraz kilkadziesiąt subskrypcji na YouTube; ze wszystkimi 
internautami prowadzono komunikację na bieżąco, zarówno poprzez komentarze, jak i prywatne 
wiadomości, 

 współpraca z mediami tradycyjnymi: w ciągu 4 kwartałów 2018 roku wysłano 15 informacji prasowych  
i 10 odpowiedzi prasowych; zorganizowano trzy spotkania z mediami; prowadzono bieżącą komunikację 
z przedstawicielami mediów tradycyjnych (radio, prasa, telewizja, Internet); działania te przyniosły 
kilkadziesiąt publikacji medialnych, w tym 4 wywiady w radio i dwa w gazetach, 

 monitoring mediów tradycyjnych i społecznościowych: w sierpniu 2018 r. uruchomiono całodobowy 
monitoring mediów tradycyjnych i społecznościowych, który umożliwił bieżący dostęp do materiałów 
medialnych, które ukazują się na temat NIW-CRSO; pozwala to na efektywniejsze prowadzenie 
komunikacji wizerunkowej, skuteczniejsze dotarcie do osób zainteresowanych działalnością Instytutu,  
a także szybsze reagowanie na sytuacje kryzysowe, 

 wysyłka kartek świątecznych: przed Świętami Wielkanocnymi i Świętami Bożego Narodzenia 
zrealizowane zostały wysyłki kartek okolicznościowych; łącznie wysłano  ok. 1000 kartek świątecznych 
do partnerów, współpracowników i innych interesariuszy NIW-CRSO; w obu przypadkach skorzystano  
z usług podmiotów społecznych, 

 stworzenie strony internetowej: 26 lipca 2018 r. uruchomiona została strona internetowa niw.gov.pl, która 
stała się centralnym narzędziem komunikacyjnym NIW-CRSO; jej powstawanie podzielone było na kilka 
etapów: finalizacja umowy o utworzenie strony internetowej z wykonawcą oraz przygotowanie 
specyfikacji technicznej i merytorycznej portalu; następnie opracowanie treści na stronę i współpraca  
z wykonawcą w zakresie wyglądu i funkcjonalności; ostatnim etapem projektu było wprowadzenie przez 
wykonawcę niezbędnych poprawek, 

 uczestnictwo w wydarzeniach sektora pozarządowego na terenie całego kraju: w 2018 roku 
przedstawiciele NIW-CRSO uczestniczyli w ok. 130 spotkaniach zlokalizowanych w całej Polsce (np. 
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Lublin, Opole, Rzeszów, Nowy Sącz, Ostrołęka, Wrocław, Warszawa); były to wydarzenia organizowane 
zarówno przez NIW-CRSO (np. spotkania promocyjne FIO, spotkanie z organizacjami pomocy 
humanitarnej, cykl szkoleń „Gotowi na RODO”), jak i przez organizacje pozarządowe (np. XIV 
Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Czwartkowy Obiad u diabetyków czy konferencja 
„Kibice razem - program współpracy z kibicami piłki nożnej w Polsce”); udział NIW-CRSO  
w większości tych spotkań był koordynowany lub współorganizowany przez Biuro Komunikacji  
i Promocji, 

 przygotowanie kampanii edukacyjnej „Gotowi na RODO”: NIW-CRSO, w odpowiedzi na potrzeby 
zgłaszane przez organizacje pozarządowe w odniesieniu do wdrażania RODO, zrealizował we 
współpracy z UODO kampanię informacyjną nt. zmian w przepisach dotyczących ochrony danych 
osobowych; cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych, zorganizowanych w ramach kampanii, trwał od 
kwietnia do października 2018 r.; łącznie zorganizowano 18 szkoleń, w których wzięło udział 1470 
uczestników z ok. 1000 organizacji; w trakcie ich realizacji pracownicy Biura Komunikacji i Promocji 
przejechali łącznie ok. 7615 km; przygotowany przez NIW-CRSO elektroniczny podręcznik dla NGO 
„Gotowi na RODO” został pobrany ponad 5200 razy ze strony internetowej stworzonej specjalnie na 
potrzeby kampanii, 

 współpraca z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego: w maju 2018 r. NIW-CRSO nawiązał 
współpracę z NIST, której celem jest kierowanie wspólnych działań do organizacji pozarządowych  
i jednostek samorządu terytorialnego; w trakcie 2018 r. czynione były ustalenia dotyczące szczegółów 
mającej się odbyć konferencji; ostatecznie jej termin przesunięto z października 2018 r. na pierwsze 
półrocze 2019 r., 

 przygotowanie i wyprodukowanie gadżetów i materiałów promocyjnych: w 2018 r. sfinalizowano 
pierwsze zamówienie na gadżety i materiały promocyjne z logotypem NIW, 

 działania promocyjne Funduszu Inicjatyw Obywatelskich: FIO to program, którego kolejna odsłona 
została uruchomiona jeszcze w 2018 roku; w I etapie działań – w trakcie naboru wniosków – Instytut 
przeprowadził kampanię informacyjną, w ramach której eksperci NIW-CRSO zorganizowali 31 spotkań 
w całym kraju dla ok. 1500 uczestników, pokonując przy tym ponad 11 200 km; spotkania odbywały się 
w lutym i marcu 2018 i były przygotowywane we współpracy z pełnomocnikami wojewodów ds. 
społeczeństwa obywatelskiego, a także z urzędami miast i organizacjami pozarządowymi; uruchomiono 
również 2 infolinie, która funkcjonowała w godzinach 9:00-15:00; w ramach obu infolinii zrealizowano 
ok. 1250 połączeń; w efekcie działań promocyjnych w konkursie złożono 2879 ofert; w II etapie działań 
promocja FIO była skupiona na informowaniu o wynikach konkursu i pokazaniu skuteczności działania 
instytutu; w tym celu zorganizowano konferencję prasową, na której ogłoszono wyniki FIO 2018; 
przygotowano również film na temat przebiegu FIO 2018; w III etapie promocji FIO położono nacisk na 
pokazanie różnorodności i pożyteczności wybranych projektów – w tym celu zrealizowano sześć filmów 
obrazujących sześć działań finansowanych z FIO 2018 (do końca kwietnia 2019 r. filmy zostały 
wyświetlone łącznie ok. 17 000 razy); istotnym elementem III etapu projektu jest także akcja 
„pokazujemy FIO!”, w ramach której organizacje przysyłają do NIW-CRSO zdjęcia, filmy i relacje  
z realizacji swoich projektów; multimedia te są następnie prezentowane w kanałach społecznościowych 
NIW-CRSO; dodatkowo, dla organizacji, które brały udział w edycji 2018 FIO zostały przygotowane: 
planer budżetu, prezentacja z najistotniejszymi informacjami o konkursie oraz zasadami logiki 
projektowej oraz dokument z często pojawiającymi się pytaniami oraz z odpowiedziami (uzupełniany  
w każdym kolejnym tygodniu naboru na podstawie zadawanych pytań); 19 grudnia 2019 r. rozpoczęto 
nabór wniosków do FIO 2019; działanie to zostało poprzedzone 53 spotkaniami informacyjnymi w całym 
kraju (w każdym województwie zorganizowano co najmniej jedno spotkanie informacyjne), w drodze na 
które przedstawiciele NIW-CRSO pokonali łącznie ponad 18 000 km; w spotkaniach wzięły udział 2133 
osoby; w ramach kampanii informacyjnej zdiagnozowane zostały tzw. białe plamy, czyli miejsca gdzie 
była lub jest realizowana mała liczba projektów FIO – samorządom z takich miejsc zaproponowano 
przyjazd przedstawiciela FIO i współorganizację spotkania (np. Miechów, Iława, Piotrków Tryb., 
Ciechanów, Gniezno); dzięki tej promocji osiągnięto najwyższe wskaźniki związane z działaniami 
komunikacyjnymi: post o starcie FIO 2019 na Facebooku osiągnął największy do tej pory zasięg, 
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odnotowano także najwięcej odsłon i użytkowników na stronie internetowej, 

 przygotowanie Podręcznika Beneficjenta FIO 2018: ze względu na wysoki odsetek beneficjentów, którzy 
po raz pierwszy mieli styczność z dotacją z FIO 2018, został opracowany Podręcznik Beneficjenta FIO 
2018 – publikacja skierowana do beneficjentów konkursu, edycji 2018, w której znalazły się informacje  
o tym jak prowadzić i rozliczyć projekt; ponad 500 egzemplarzy Podręcznika zostało wysłanych do 
wszystkich, którzy otrzymali dotację w ramach FIO 2018, 

 działania promocyjne pozostałych programów NIW-CRSO (KS, PROO, ROHiS): 2 października Rada 
Ministrów przyjęła 2 nowe programy społeczeństwa obywatelskiego, których organizację i zarządzanie 
powierzono Narodowemu Instytutowi Wolności; z tej okazji przygotowano film i animację prezentujące 
cztery programy NIW-CRSO (PROO, ROHiS, FIO i Korpus Solidarności); w listopadzie wystartował 
Program ROHiS, który promowany był w mediach społecznościowych i na stronie internetowej; 
promocja pozostałych dwóch programów (PROO i KS) została zaplanowana na I półrocze 2019 r., 

 konferencja urodzinowa NIW-CRSO „Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach”: 
międzynarodowe spotkanie ok. 400 przedstawicieli sektora pozarządowego, administracji publicznej, 
świata polityki, akademickiego i mediów, którego celem były wymiana doświadczeń i integracja, 
umożliwiło dyskusję na tematy dotyczące rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; konferencja 
odbyła się 29 i 30 listopada w Warszawie i była w czasie rzeczywistym transmitowana przez profil NIW-
CRSO na Facebooku; konferencję otworzył prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów  
i przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego nawiązując do arystotelesowskiej teorii 
społeczeństwa obywatelskiego jako wspólnoty politycznej mówił o funkcjach społeczeństwa 
obywatelskiego i wsparciu, jakie w realizacji tych funkcji udziela rząd w ramach nowych programów 
skierowanych do organizacji obywatelskich; w trakcie konferencji miały miejsce 4 sesje dyskusyjne,  
w ramach których odbyło się 16 paneli tematycznych; wzięło w nich udział 77 panelistów i prelegentów  
z 6 państw (USA, Dania, Francja, Węgry, Łotwa i Polska), w tym m.in. prof. em. Leslie Lenkowsky  
z Indiana University, Carole Couvert (Wiceprezydent Gospodarczej, Społecznej i Środowiskowej Rady 
Republiki Francuskiej) czy David Jozsef Szabo (dyrektor ds. badań i rozwoju w Fundacji Századvég); 
oprócz nich na konferencji wystąpili polscy naukowcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy naukowej 
dotyczącej trzeciego sektora, w tym m.in. prof. Piotr Gliński, prof. Ewa Leś (UW), prof. Krystyna Chałas 
(KUL), prof. Jacek Kurzępa czy dr Tymoteusz Zych; wydarzeniu towarzyszyła uroczysta gala 
poświęcona obchodom 1 rocznicy utworzenia NIW-CRSO, 

 stworzenie logotypu NIW-CRSO: opracowano logotyp Instytutu w jego ostatecznej formie, w pełnym 
zestawie formatów, kolorów, w wersjach skróconej i rozszerzonej oraz w dwóch wersjach językowych,   

 nowe logotypy programów NIW-CRSO: zorganizowano otwarty konkurs na logotypy 4 programów 
zarządzanych przez NIW-CRSO, który trwał od lipca do września 2018 r.; etap przygotowań zakończony 
w czerwcu obejmował opracowanie kompletu materiałów niezbędnych do uruchomienia konkursu oraz 
analizy merytoryczne i prawne; wybrany przez jury konkursu zestaw czterech logotypów został 
opublikowany w kanałach komunikacji NIW-CRSO 7 września, 

 wizja komunikacji: we współpracy z dyrekcją NIW-CRSO została opracowana wstępna wizja 
komunikacji dla Instytutu, która zawiera informacje na temat pożądanego wizerunku NIW oraz 
kierunków rozwoju przyszłej strategii komunikacji, 

 analiza wizerunku: powyższa wizja komunikacji powstała na bazie analizy wizerunku opracowanej przez 
pracowników Biura Komunikacji i Promocji NIW-CRSO, 

 przygotowanie zarysu komunikacji kryzysowej: kolejnym etapem strategicznych działań 
komunikacyjnych było stworzenie zarysu planu komunikacji kryzysowej; obejmuje on scenariusze 
potencjalnych zdarzeń kryzysowych oraz propozycje schematów działań, narracji i reakcji NIW-CRSO 
na te zdarzenia. 

 Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie organizacji pożytku publicznego 
Został przygotowany materiał informacyjny dotyczący praw i obowiązków organizacji pożytku publicznego. 
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W wersji elektronicznej został on zamieszczony na stronie Instytutu w zakładce dotyczącej organizacji 
pożytku publicznego. Link do tego materiału był dodawany w korespondencji elektronicznej wysyłanej do 
organizacji. W formie papierowej był załączany do pism kierowanych do organizacji, zwłaszcza tych, które 
posiadały zaległości dotyczące zamieszczenia sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku 
publicznego. 
 
Do ok. 9 000 organizacji pożytku publicznego zostały wysłane wiadomości elektroniczne  
z przypomnieniem o obowiązku zamieszczenia sprawozdań za 2017 rok w bazie sprawozdań organizacji 
pożytku publicznego: 

 na przełomie maja i czerwca, 

 na początku lipca, 

 na początku października (do organizacji zamieszczających sprawozdania do 30 listopada). 
Dodatkowo, w połowie października organizacje, które nie zamieściły sprawozdań do 16 lipca otrzymały 
informację elektroniczną o konieczności zamieszczenia zaległych sprawozdań za 2017 rok. 
 
 

7. BADANIA I ANALIZY 

 

Zgodnie z zapisami Planu działalności Instytutu na rok 2018, szczegółowy plan działań w zakresie badań 
zostanie przygotowany w terminie późniejszym po zakończeniu fazy organizacji pracy Narodowego Instytutu. 
W 2018 r. trwał intensywny proces rekrutacji na stanowiska kluczowe dla przeprowadzania konkursów 
grantowych oraz organizacja procedur i działań informacyjnych w ramach wdrażanych programów. Załącznik 
do zarządzenia Dyrektora NIW z dnia 29 października 2018 r. – regulamin organizacyjny NIW - sprecyzował, 
że w skład Instytutu wchodzi Biuro Badań i Analiz. Proces rekrutacyjny na wakujące stanowiska wynikające 
z zapisów regulaminu został rozpoczęty na przełomie roku.  

W 2018 r., zgodnie z zapisami programu FIO 2014-2020 (rozdz.8.3) zlecone w ramach działań Biura FIO  
i przeprowadzone zostały poniższe oceny szacunkowe związane z monitorowaniem realizacji Programu.  

Badania ewaluacyjne 

Jako etap poprzedzający ewaluację ex post Programu FIO 2014-2020 w roku 2018 zlecone w trybie zapytania 
ofertowego i przeprowadzone zostały analizy ewaluacyjne w różnych obszarach Programu, tak aby raporty  
z nich stanowiły jedno ze źródeł danych do planowanej na zakończenie Programu ewaluacji FIO 2014-2020. 
W roku 2018 przeprowadzonych zostało pięć badań ewaluacyjnych:  

 

Lp
. 

Podmiot Temat ewaluacji 

1. 
Europejski Dom Spotkań-Fundacja 
Nowy Staw 

Wpływ realizacji zadań w ramach P FIO w latach 2014–2020 
przez organizacje pozarządowe na ich funkcjonowanie. 

2. Sebastian Musioł 
Dostosowanie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich do 
specyfiki działalności organizacji pozarządowych działających 
na obszarach wiejskich. 

3. 
Venture Capital Development Sp. 
z.o.o., 

Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach programu 
PO FIO w latach 2014-2018 na Rozwój wolontariatu. 

4. 
Falochron Ekspertyzy Socjo-
Psycho-Edukacyjne. Terapia i 
Konsultacje. Jacek Kurzępa 

Ilościowa i jakościowa analiza partycypacji młodego 
pokolenia Polaków w podejmowaniu oddolnych inicjatyw 
obywatelskich. 

5. Konfederacja Inicjatyw  Zbadanie wpływu programu FIO w latach 2014-2018 na 
rozwój partycypacji obywatelskiej, ze szczególnym 
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Pozarządowych  

Rzeczypospolitej 

uwzględnieniem skali oddziaływania programu  
w poszczególnych regionach Polski. 

 

Z wypracowanych w wyniku badań wybrane wnioski zostały wdrożone w następujący sposób:  

- ulepszenie generatora ofert - utworzony został nowy System Obsługi Dotacji; 

- wypracowanie jednolitego systemu oceny przez ekspertów poprzez organizowanie spotkań ekspertów, na 
których porównywaliby oni swoje sposoby oceniania – zorganizowane zostało szkolenie dla ekspertów oraz 
webinarium podsumowujące ocenę; 

- opracowanie podręcznika oceniania dla ekspertów - przygotowany został podręcznik dla ekspertów; 

- ogłaszanie konkursów w roku poprzednim na przyszły rok aby była możliwość rozpoczęcia ich od stycznia  
i realizacji przez cały rok – konkurs na 2019 został ogłoszony w ostatnim kwartale 2018 roku, termin 
kwalifikowalności środków możliwy jest od 1 stycznia 2019; 

Publikacje książkowe 

W celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk rozpoczęto działania w kierunku stworzenia bazy 
publikacji/biblioteki pożytku publicznego dotyczących sektora obywatelskiego w Polsce, aby umożliwić 
poznanie i multiplikację doświadczeń i dobrych praktyk. W tym celu dofinansowane zostało wydanie  
i publikacja książki pod pt.: „Falująca obywatelskość. Stare wzory, nowe tendencje”, pod redakcją Artura 
Kościańskiego i Wojciecha Misztala (IFIS, PAN). 

 

8. POZOSTAŁE DZIAŁANIA STATUTOWE REALIZOWANE PRZEZ INSTYTUT 

 

W 2018 roku miały miejsce m.in. następujące działania: 

1. Ustalanie Regulaminu organizacyjnego Narodowego Instytutu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  
z dnia 15 września 2017 r. o NIW-CRSO przyjętego Zarządzeniem nr 1/10/2018 Dyrektora Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 29 października 2018 r. 
po pozytywnym zaopiniowaniu projektu Regulaminu przez Radę Narodowego Instytutu Wolności 
uchwałą nr 11/2018 z dnia 22 października 2018 r. oraz wyrażeniu zgody przez Przewodniczącego 
Komitetu ds. Pożytku Publicznego. 

2. Określenie zakresu zadań zastępców Dyrektora poprzez wprowadzenie Zarządzenia nr 1/12/2018 
Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podziału czynności  
w Kierownictwie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
oraz nadanie pełnomocnictw zastępcom Dyrektora Narodowego Instytutu.  

3. Kształtowanie prawidłowej organizacji wewnętrznej Narodowego Instytutu, zapewniającej realizację 
powierzonych zadań, w tym wprowadzenie zarządzeniami Dyrektora Narodowego Instytutu 
następujących aktów wewnętrznych: 

 Regulamin naboru ustalony Zarządzeniem nr 3/07/2018 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności  
z dnia 27 lipca 2018 r., 

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ustalony Zarządzeniem nr 2/08/2018 
Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności z dnia 24 sierpnia 2018 r., 

 Regulamin wynagradzania i nagradzania pracowników ustalony Zarządzeniem 2/10/2018 Dyrektora 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia  
29 października 2018 r. 

4. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Narodowego Instytutu 
(w 2018 roku zatrudnienie w Narodowym Instytucie podjęło 41 osób). 

5. Prowadzenie procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowiska w Narodowym Instytucie 
(w 2018 roku rozpoczęto 28 procesów rekrutacyjnych, łącznie na 48 etatów, w ramach których 
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wyłoniono do zatrudnienia 34 osoby) oraz adaptacja nowo zatrudnionych pracowników. 

6. Działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Narodowego Instytutu,  
w ramach których 28 osób uczestniczyło w indywidualnych szkoleniach otwartych, zorganizowane 
zostały dwa szkolenia zamknięte dla całego zespołu Narodowego Instytutu oraz jedno szkolenie 
zamknięte dedykowane dla Biura Komunikacji i Promocji. 

7. Zapewnienie operacyjności Narodowego Instytutu, poprzez czynności związane m.in. z najmem 
powierzchni biurowych w nieruchomości przy ul Kruczej 36 oraz od lutego za powierzchnie przy al. Jana 
Pawła II 12 w budynku „Kaskada City”, zapewnieniem kompleksowej obsługi zamówień publicznych, 
wsparcia informatycznego, sprzętu informatycznego oraz dostępu do zasobów informatycznych, a także 
innych niezbędnych do sprawnej i płynnej realizacji zadań przez pracowników Narodowego Instytutu. 

 

 

9. GOSPODARKA FINANSOWA INSTYTUTU 

9.1 PLAN FINANSOWY  Kwota według planu Wykonanie 

Plan przychodów 
ogółem 

dotacje z budżetu państwa 99 400 000,00 82 234 412,94 

środki od innych jednostek 
sektora finansów 

publicznych 

39 010 000,00 0,00 

pozostałe przychody 86 000,00 12 446,58 

Plan kosztów 
ogółem 

koszty funkcjonowania 12 844 000,00 8 237 859,60 

koszty realizacji zadań 
(środki przekazane innym 

podmiotom) 

112 706 000,00 74 261 941,99 

pozostałe koszty  (środki na 
wydatki majątkowe 
przekazane innym 

podmiotom) 

11 754 000,00 0,00 

Plan środków na wydatki majątkowe 1 192 000,00 297 451,54 

Plan dochodów 
ogółem 

dotacje z budżetu państwa 99 400 000,00 82 550 413,73 

środki otrzymane od innych 
jednostek sektora finansów 

publicznych  

39 010 000,00 0,00 

Plan wydatków 
ogółem 

wydatki na funkcjonowanie 12 758 000,00 7 972 523,96 

wydatki majątkowe 1 192 000,00 297 451,54 

wydatki na realizację zadań 
(środki przyznane innym 

podmiotom) 

124 460 000,00 74 261 941,99 

9.2 PRZYCHODY INSTYTUTU6 

Rodzaje przychodów Kwota przychodu 
Dotacja celowa na realizację programów 

wspierania rozwoju społeczeństwa (art. 32 ust. 1 
pkt 1 ustawy) 

 
74 261 941,99 

Dotacja podmiotowa na pokrycie bieżących 
kosztów zarządzania programami i zadaniami, 

realizowanymi przez Instytut (art. 32 ust. 1 pkt 2 
ustawy) 

 
7 972 470,95 

Dotacja celowa na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących 

 
0,00 

                                                           
6 Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813), zwaną dalej „ustawą o NIW”.  



13 
 

obsługi realizacji zadań (art. 32 ust. 1 pkt 3 
ustawy) 

Dotacja celowa na realizację zadań zlecanych 
przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku 

Publicznego (art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy) 

 
0,00 

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 
(art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy) 

 
0,00 

Środki pochodzące z programów finansowanych 
z udziałem niepodlegających zwrotowi środków 

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) lub inne środki pochodzące ze źródeł 
zagranicznych niepodlegające zwrotowi (art. 32 

ust. 2 pkt 2 ustawy) 

 
0,00 

Środki pochodzące z odsetek od wolnych środków 
przekazanych w depozyt (art. 32 ust. 2 pkt 3 

ustawy) 

 
0,00 

Środki pochodzące z zapisów i darowizn (art. 32 
ust. 2 pkt 4 ustawy) 

 
0,00 

Środki pochodzące z innych źródeł (zgodnie z art. 
32 ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia)  wraz ze 

wskazaniem źródła ich pochodzenia  

 
0,00 

10. DODATKOWE INFORMACJE 
 
Narodowy Instytut obsługuje prace Rady Narodowego Instytutu (m.in. organizacja i obsługa posiedzeń Rady, 
przygotowywanie materiałów, wsparcie prawne). W 2018 roku odbyło się 5 posiedzeń Rady: 

 21 lutego; 

 19 czerwca; 

 16 lipca 

 22 października 

 18 grudnia. 
Dodatkowo Rada dwukrotnie podejmowała uchwały w trybie obiegowym.  
 
W 2018 roku Rada podjęła łącznie 21 uchwał: 
 

Lp. Rok 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 
Przedmiot uchwały  

1 2018 01/2018 
z dnia 

21.02.2018 r. 
w sprawie Regulaminu Rady Narodowego Instytutu 
Wolności-Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego 

2 2018 02/2018 
z dnia 

21.02.2018 r. 
w sprawie Regulaminu konkursu w Programie Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku 

3 2018 03/2018 
z dnia 

21.02.2018 r. 

w sprawie Planu działalności Narodowego Instytutu 
Wolności-Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego  
w 2018 roku 

4 2018 04/2018 
z dnia 

19.06.2018 r. 
w sprawie projektu Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 

5 2018 05/2018 
z dnia 

19.06.2018 r. 

w sprawie projektu programu Wspierania i Rozwoju 
Wolontariatu Długoterminowego "Korpus Solidarności" 
na lata 2018-2030 

6 2018 06/2018 
z dnia 

16.07.2018 r. 
w sprawie projektu Programu Wspierania Rozwoju 
Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 

7 2018 07/2018 
z dnia 

16.07.2018 r. 

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie do zmiany projektu 
rocznego planu finansowego Narodowego Instytutu 
Wolności-Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego na rok 
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2018 

8 2018 08/2018 
z dnia 

16.07.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez 
Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności-Centrum 
Społeczeństwa Obywatelskiego majątkiem w kwocie 
przekraczającej 150 000 zł 

9 2018 09/2018 
z dnia 

16.07.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez 
Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności-Centrum 
Społeczeństwa Obywatelskiego majątkiem w kwocie 
przekraczającej 150 000 zł 

10 2018 10/2018 

z dnia 
09.10.2018 r., 

podjęta w trybie 
obiegowym 

w sprawie zmiany uchwały nr 8/2018 z dnia 16.07.2018 r.  

11 2018 11/2018 
z dnia 

22.10.2018 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu 
organizacyjnego Narodowego Instytutu Wolności-
Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego 

12 2018 12/2018 
z dnia 

22.10.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu w ramach 
Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji 
Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 Edycja 2018 

13 2018 13/2018 

z dnia 
27.11.2018 r. 

podjęta w trybie 
obiegowym  

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Konkursu w ramach 
Priorytetu 1a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju 
instytucjonalnego Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Edycja 2018 r.  

14 2018 14/2018 

z dnia 
27.11.2018 r. 

podjęta w trybie 
obiegowym  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu w ramach 
Priorytetu 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych 
organizacji strażniczych i mediów obywatelskich 
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 
2018-2030 PROO Edycja 2018 r.  

15 2018 15/2018 

z dnia 
27.11.2018 r. 

podjęta w trybie 
obiegowym  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu w ramach 
Priorytetu 4 Rozwój instytucjonalny think tanków 
obywatelskich Program Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Edycja 2018 r.  

16 2018 16/2018 

z dnia 
27.11.2018 r.  

podjęta w trybie 
obiegowym  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu w ramach 
Priorytetu 5 Wsparcie doraźne Program Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO 
Edycja 2018 r.  

17 2018 17/2018 

z dnia 
27.11.2018 r. 

podjęta w trybie 
obiegowym 

w sprawie rekomendacji do składu Komitetu Sterująco-
Monitorującego Rządowego Programu Wsparcia 
Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 
2018-2030 

18 2018 18/2018 

z dnia 
27.11.2018 r. 

podjęta w trybie 
obiegowym 

w sprawie rekomendacji do składu Komitetu Sterująco-
Monitorującego Program Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO 

19 2018 19/2018 
z dnia 

18.12.2018 r.  

w sprawie zaopiniowania rocznego planu finansowego 
Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Społeczeństwa 
Obywatelskiego na rok 2019 

20 2018 20/2018 
z dnia 

18.12.2018 r.  
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich Edycja 2019 
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21 2018 21/2018 
z dnia 

18.12.2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu otwartego konkursu 
ofert na wybór partnerów programu "Korpus 
Solidarności-Program Wspierania i Rozwoju 
Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030" 
Edycja 2018 

 

Podpis Dyrektora 
Instytutu wraz z datą 

 

 
 
 
 
 
Załącznik: 
- tabela realizacji programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tabelę należy wypełnić osobno dla każdego 
realizowanego programu. 
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4.   REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 
(należy wypełnić załącznik do niniejszego wzoru sprawozdania, odrębnie dla każdego programu) 

Tytuł i podstawa 
prawna 

realizowanego 
programu 

Tytuł: „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 
Długoterminowego na lata 2018-2030” 

Podstawa prawna: Uchwała nr. 137/2018 Rady Ministrów z dnia 2 października 2018 
r w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
pod nazwą „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 
Długoterminowego na lata 2018-2030” 

Opis działań 
realizowanych 

w ramach 
programu 

 
Opracowanie programu Korpus Solidarności (luty – październik) 
Treść programu została przedstawiana do wewnętrznych konsultacji członkom grupy 
ekspertów reprezentujących m.in.  zespoły: Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa 
Obywatelskiego i Równego Traktowania przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów. 
Przyjęta przez ww. zespół do dalszego procedowania. 

Konsultacje społeczne Programu (czerwiec – lipiec) 
W okresie 19 czerwca – 5 lipca przeprowadzono pod nadzorem Departamentu 
Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM, konsultacje społeczne programu. Udział  
w nich wzięło 17 podmiotów ze strony pozarządowej i samorządowej oraz 7 ze strony 
rządowej. W trakcie konsultacji zgłoszono łącznie 134 uwag i wniosków. Program 
skierowany został pod obrady Rady Ministrów. 

Promocja (wrzesień – grudzień) 
Udział w wydarzeniach i spotkaniach promujących Korpus Solidarności m.in.         
Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie, Konferencja Wolontariat 
w kulturze, Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, konferencja Polska Pomoc 
Humanitarna.  

Wyłonienie wykonawcy Systemu Obsługi Wolontariatu (sierpień – listopad) 
System składa się  serwis informacyjny Korpusu oraz narzędzie online do rekrutacji  
i kojarzenia uczestników programu. (Sierpień – listopad) 
 
Opracowanie regulaminu, zasad, generatora wniosków w ramach przygotowania do  
otwartego konkursu ofert „Partnerstwo dla Wolontariatu”, którego celem jest wybór 
regionalnych partnerów programu. (listopad – grudzień) 
 
Wykonanie i uruchomienie wersji developerskiej serwisu informacyjnego programu 
(grudzień) 
 

Liczba podmiotów objętych 
wsparciem finansowym 

(wraz z łączną kwotą przyznanych 
dotacji) 

Średnia kwota dofinansowania 
projektu 

Mediana kwoty dofinansowania 
projektu 

 
0 

 
0 

 
0 

Łączna liczba złożonych sprawozdań z realizacji zadań publicznych 
(projektów)   

Liczba zaakceptowanych 
sprawozdań z realizacji zadań 

publicznych (wraz z łączną kwotą 
rozliczonej dotacji) terminowo nieterminowo 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 
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Liczba podmiotów wobec których wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie: zwrotu dotacji 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, w nadmiernej wysokości, pobranej nienależnie 

 
nie dotyczy 

Finansowanie 
programu 

Źródło 
finansowania 

programu 
 

Kwota środków 
przeznaczona na 

realizację 
programu 

w okresie danego 
roku 

Kwota środków 
faktycznie 

wydatkowanych 

Kwota środków 
niewydatkowanych, 

wraz 
z uzasadnieniem 

FWRSO 380 000,00 0,00 0,00 

Kontrola 

Liczba kontroli 
planowych 

Liczba kontroli 
przeprowadzonych w ramach 

programu 

Liczba kontroli 
w trybie 

uproszczonym 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

Stopień realizacji 
wskaźników 

określonych dla 
Programu 

 
W roku 2018 nie podejmowano działań adresowanych bezpośrednio do uczestników 
programu Korpusu Solidarności. To właśnie tym działaniom przypisano określone 
wskaźniki. 
Program przyjęto przez RM w październiku 2018. Fakt ten sprawił że do tego czasu 
oraz w okresie październik – grudzień możliwe były jedynie działania skoncentrowane 
na: opracowaniu założeń programu, organizacji biura programu, rekrutacji 
pracowników oraz przygotowaniu procedur i narzędzi (w tym IT) służących do 
sprawnej realizacji programu. 

Opis efektów 
programu 

produkty 
Nie dotyczy – Program nie był wdrażany w zakresie 
umożliwiającym osiąganie produktów. 

rezultaty 
Nie dotyczy – Program nie był wdrażany w zakresie 
umożliwiającym osiąganie rezultatów.  

oddziaływanie 
Nie dotyczy – Program nie był wdrażany w zakresie 
umożliwiającym oddziaływanie.  

Inne 
pozafinansowe 
formy wsparcia 

podmiotów/wolont
ariuszy, do 

których 
adresowane były 

działania 
w ramach 

programów 

nie dotyczy 

Liczba 
podmiotów/wolont

ariuszy, które 
objęto wsparciem 
pozafinansowym 

nie dotyczy 
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4.   REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

(należy wypełnić załącznik do niniejszego wzoru sprawozdania, odrębnie dla każdego programu) 

Tytuł i podstawa 
prawna 

realizowanego 
programu 

Tytuł: Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO 

Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 104/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku 
w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod 
nazwą ,,Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO” 

Opis działań 
realizowanych 

w ramach 
programu 

Głównym celem PROO jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu 
publicznym. Wzmocnienie instytucjonalne będzie prowadzić do wszechstronnego 
rozwoju sektora obywatelskiego, w tym do podniesienia jakości działania organizacji, 
ich efektywnego zaangażowania w życie publiczne, zwiększenia funkcji kontrolnych 
oraz eksperckich.  Istotnym założeniem Programu jest wsparcie budowy silnego, 
sprawnego sektora obywatelskiego, który zachowując swoją różnorodność  
i niezależność będzie równocześnie realnym, równoprawnym partnerem w życiu 
publicznym i społecznym dla znacznie silniejszych instytucji władzy politycznej, 
ekonomicznej, medialnej czy samorządowej. Cele szczegółowe programu określono 
jako: 

1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne; 

2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym; 

3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich. 

Program przewiduje realizację wsparcia organizacji pozarządowych w ramach 
Priorytetów: 

Priorytet 1. Zrównoważony rozwój organizacyjny, w tym:  

Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego 

Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny 

Priorytet 2. Kapitały żelazne, w tym: 

Priorytet 2a. Dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów 
żelaznych 

Priorytet 2b. Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych 

Priorytet 2c. Dofinansowanie rozbudowy kapitałów żelaznych 

Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów 
obywatelskich 

Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich 

Priorytet 5. Wsparcie doraźne 

Dodatkowo w ramach PROO wdrażana jest pomoc techniczna (Priorytet 6). 

Zadania opisane w PROO finansowane są ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, utworzonego na podstawie art. 88a ustawy z dnia  
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu 
do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania 
dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu 
Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zostało podpisane 8 listopada 2018 
r. i ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2149. 
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W III kwartale 2018 r. Instytucja Zarządzająca - Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizowała działania, związane  
z opracowaniem regulaminów otwartych konkursów w zakresie Priorytetu 1a, 3, 4 i 5. 
Projekty Regulaminów zostały przedstawione do konsultacji publicznych na platformie 
www.stacja-konsultacja.pl w okresie od 17 września 2018 r. do 1 października 2018 r. 
Informacja o prowadzonych konsultacjach została upubliczniona na profilach mediów 
społecznościowych NIW-CRSO (Facebook, Twitter), na stronie internetowej NIW-
CRSO www.niw.gov.pl, a także na portalu www.ngo.pl. Ogółem w konsultacjach do 
projektów zgłoszono 205 uwag. Regulaminy zostały zatwierdzone Uchwałami Rady 
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
(odpowiednio nr: 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018 w dniu 27 listopada 2018 r.). 
Prowadzono również działania związane z przygotowaniem do powołania Komitetu 
Sterująco-Monitorującego PROO. Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do 
składu Komitetu Sterująco-Monitorującego odbył się w dwóch terminach, do dnia 28 
września 2018 r. oraz do dnia 29 października 2018 r. Łącznie zgłosiło się 8 osób. 
Członkowie Rady NIW-CRSO w głosowaniu obiegowym wskazali 5 osób 
rekomendowanych Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do 
składu Komitetu Sterująco-Monitorującego. Podjęto działania umożliwiające 
Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego powołanie Komitetu 
Sterująco-Monitorującego. 

Liczba podmiotów objętych 
wsparciem finansowym 

(wraz z łączną kwotą przyznanych 
dotacji) 

Średnia kwota dofinansowania 
projektu 

Mediana kwoty dofinansowania 
projektu 

0 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Łączna liczba złożonych sprawozdań z realizacji zadań publicznych 
(projektów)   

Liczba zaakceptowanych 
sprawozdań z realizacji zadań 

publicznych (wraz z łączną kwotą 
rozliczonej dotacji) terminowo nieterminowo 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Liczba podmiotów wobec których wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie: zwrotu dotacji 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, w nadmiernej wysokości, pobranej nienależnie 

0 

Finansowanie 
programu 

Źródło 
finansowania 

programu 

Kwota 
środków 

przeznaczona 
na realizację 

programu 
w okresie 

danego roku 

Kwota środków 
faktycznie 

wydatkowanych 

Kwota środków 
niewydatkowanych, wraz 

z uzasadnieniem 

 
Fundusz 
Wspierania 
Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

 
45 000 000 zł 

(zgodnie z 
treścią 

Programu) 
 

 
0 zł 

 
Nie dotyczy 
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Kontrola 
Liczba kontroli planowych 

Liczba kontroli 
przeprowadzonych 

w ramach programu 

Liczba kontroli w trybie 
uproszczonym 

0 0 0 

Stopień realizacji 
wskaźników 

określonych dla 
Programu 

Nie dotyczy – Program nie był wdrażany w zakresie umożliwiającym realizację 
wskaźników. 

Opis efektów 
programu 

produkty 
Nie dotyczy – Program nie był wdrażany w zakresie umożliwiającym 
osiąganie produktów. 
 

rezultaty 
Nie dotyczy – Program nie był wdrażany w zakresie umożliwiającym 
osiąganie rezultatów. 
 

oddziaływanie 
Nie dotyczy – Program nie był wdrażany w zakresie umożliwiającym 
osiąganie oddziaływań. 
 

Inne 
pozafinansowe 
formy wsparcia 

podmiotów/wolont
ariuszy, do 

których 
adresowane były 

działania 
w ramach 

programów 

W okresie sprawozdawczym nie realizowano pozafinansowych form wsparcia 
podmiotów, do których adresowane są działania w ramach Programu. 

Liczba 
podmiotów/wolont

ariuszy, które 
objęto wsparciem 
pozafinansowym 

Nie dotyczy 
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4.   REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 
(należy wypełnić załącznik do niniejszego wzoru sprawozdania, odrębnie dla każdego programu) 

Tytuł i podstawa 
prawna 

realizowanego 
programu 

Tytuł: Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych 
na lata 2018-2030 

Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 138/2018 z dnia 2 października 2018 
r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
pod nazwą „Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich 
i Skautowych na lata 2018–2030” 

Opis działań 
realizowanych 

w ramach 
programu 

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji harcerskich w odniesieniu do 
potencjału instytucjonalnego oraz efektywności i jakości działalności programowej,  
w tym w szczególności kształcenia traktowanego jako rozwój osobisty oparty na 
filarach rozwoju umysłowego, fizycznego i duchowego. Cele szczegółowe Programu 
zdefiniowano jako: 

1. Podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci  
i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską. 

2. Rozwój wolontariatu w organizacjach harcerskich. 

3. Wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich oraz podmiotów sektora 
publicznego. 

Program jest wdrażany w ramach trzech zadań operacyjnych: 

Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich; 

Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich; 

Zadanie 3. Pomoc techniczna. 

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego zatwierdziła Regulamin Konkursu ROHiS Edycja 2018 r. uchwałą nr 
12/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu 
w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich  
i Skautowych na lata 2018-2030. 

Nabór wniosków w ramach Konkursu ROHiS Edycja 2018 r. odbył się w dniach  
7 - 20 listopada 2018 r. W ramach Konkursu przewidziano możliwość finansowania 
zadań realizowanych w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 roku. 
Złożono 8 wniosków. Po ocenie formalnej wniosków, do oceny merytorycznej zostało 
zakwalifikowanych 7 wniosków. Wszystkie wnioski zakwalifikowane do oceny 
merytorycznej uzyskały ocenę pozytywną, a suma środków zaplanowanych przez 
Wnioskodawców mieściła się w puli środków przeznaczonych na Konkurs ROHiS 
Edycja 2018 r. W związku z tym wszystkie wnioski mogły zostać zakwalifikowane do 
realizacji.  

W dniu 18 grudnia 2018 r. zawarto 7 umów w ramach Konkursu ROHiS 2018 r. na 
łączną kwotę 31 345 000,00 zł (w tym dotacja w wysokości 16 795 000,00 zł na 2018 
r. oraz w wysokości 14 550 000,00 zł na 2019 r.), co stanowi 99,98% zaplanowanej na 
ten cel kwoty. 

W ramach realizacji Programu podjęto również działania związane  
z przygotowaniem do powołania przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego Komitetu Sterująco-Monitorującego, zgodnie z zapisami Programu. 
Przygotowany został projekt zarządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku 
Publicznego powołującego KSM. Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do 
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składu Komitetu Sterująco-Monitorującego odbył się w dwóch terminach - do dnia 17 
października 2018 r. oraz do dnia 29 października 2018 r. Łącznie zgłosiło się 11 osób. 
Członkowie Rady NIW-CRSO w głosowaniu obiegowym wskazali 5 osób, które Rada 
rekomendowała Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do 
składu Komitetu. 

Liczba podmiotów objętych 
wsparciem finansowym 

(wraz z łączną kwotą przyznanych 
dotacji) 

Średnia kwota dofinansowania 
projektu 

Mediana kwoty dofinansowania 
projektu 

7 podmiotów 
łączna kwota dotacji: 

16 795 000,00 zł 

2 399 285,71 zł 256 000,00 zł 

Łączna liczba złożonych sprawozdań z realizacji zadań publicznych 
(projektów)   

Liczba zaakceptowanych 
sprawozdań z realizacji zadań 

publicznych (wraz z łączną kwotą 
rozliczonej dotacji) terminowo nieterminowo 

7 sprawozdań cząstkowych z 
realizację zadań w 2018 r. 

0 7 sprawozdań cząstkowych z 
realizację zadań w 2018 r. 

łączna kwota rozliczonej dotacji 
16 794 862,05 zł 

Liczba podmiotów wobec których wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie: zwrotu dotacji 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, w nadmiernej wysokości, pobranej nienależnie 

0 

Finansowanie 
programu 

Źródło 
finansowania 

programu 
 

Kwota środków 
przeznaczona na 

realizację programu 
w okresie danego 

roku 

Kwota środków 
faktycznie 

wydatkowanych 

Kwota środków 
niewydatkowanych, 

wraz z uzasadnieniem 

dotacja celowa 
(dotacje) i 

podmiotowa 
(pomoc 

techniczna) 
 

17 000 000,00 zł 16 794 862,05 zł 

205 137,95 zł 
1. Ze względu na krótki 
czas realizacji 
Programu wynikający z 
przyjęcia Programu 
przez Radę Ministrów 
w IV kwartale nie 
wydatkowano środków 
w ramach Pomocy 
technicznej.  
2. Kwota przyznanych 
dotacji w ramach 
Konkursu Edycja 2018 
r. jest o 5 000,00 zł 
niższa niż wartość 
środków dostępnych w 
Konkursie. 
3. Zwrot 
niewykorzystanej 
dotacji w wysokości 
137,95 zł. 

Kontrola 

Liczba kontroli 
planowych 

Liczba kontroli 
przeprowadzonych 

w ramach programu 

Liczba kontroli 
w trybie 

uproszczonym 

0 0 0 
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Stopień realizacji 
wskaźników 

określonych dla 
Programu 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stopień realizacji wskaźników określonych dla Programu 
wyniósł 8%. 

Opis efektów 
programu 

produkty 

Liczba beneficjentów objętych wsparciem (liczba beneficjentów 
będących strona lub partnerem umowy o dofinansowanie zadań, lub 
strona umowy o współpracy) – 7 (zawarto 7 umów na realizację 
realizacji zadań). 

rezultaty 

Poniżej zaprezentowano zestawienie poziomu realizacji wskaźników 
rezultatu w okresie sprawozdawczym: 
 Liczba uczestników szkoleń: 3 890 os.; 
 Liczba szkoleń: 244 szt.; 
 Liczba planów pracy lub planów warsztatów: 2 328 szt.; 
 Liczba stopni rozwoju: 14 513 szt.; 
 Liczba warsztatów specjalistycznych: 185 szt.; 
 Liczba uczestników warsztatów specjalistycznych: 3 440 szt.; 
 Liczba projektów: 5 543 szt.; 
 Liczba uczestników projektów: 36 085 os.; 
 Stworzenie strategii: 0 szt.; 
 Liczba spotów radiowych: 0 szt.;  
 Liczba spotów telewizyjnych: 0 szt.; 
 Liczba programów publicystycznych: 0 szt.;  
 Liczba kampanii medialnych: 0 szt.;  
 Liczba uczestników Programu: 1 843 os.; 
 Liczba jednostek korzystających ze środków Programu na 

poziomie gminy lub powiatu: 389 szt.; 
 Liczba jednostek korzystających ze środków Programu na 

poziomie województwa: 33 szt.; 
 Wypracowanie programów: 0 szt.; 
 Wypracowanie rozwiązań: 0 szt.; 
 Rada Organizacji Harcerskich (posiedzenie plenarne): 0 szt. 

Część wskaźników przyjmuje wartość „0” gdyż w 2018 r. nie były 
wdrażane działania związane z ich realizacją. 

oddziaływanie 

W wyniku realizacji Programu w 2018 r. organizacjom harcerskim 
zagwarantowano możliwość stabilnego działania i planowania 
działań. Uwzględniając skalę oddziaływania ruchu harcerskiego,  
w wyniku wdrażania Programu uzyskano znaczące oddziaływania  
w odniesieniu do kształcenia świadomych, aktywnych  
i zaangażowanych w życie społeczne i publiczne obywateli 
(wskazują na to dane w zakresie rezultatów Programu). Stąd wsparcie 
organizacji harcerskich jest jednoznacznie tożsame  
ze wzmocnieniem procesów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce. 

Inne pozafinansowe 
formy wsparcia 

podmiotów/wolonta
riuszy, do których 
adresowane były 

działania w ramach 
programów 

W ramach pozafinansowych form wsparcia prowadzono spotkania informacyjne  
z potencjalnymi wnioskodawcami, spotkania warsztatowe z wypełnieniem wniosków  
o dotacje (jak wypełnić formularz wniosku, opisać rezultaty, wskaźniki rezultatów), 
spotkania z beneficjentami w zakresie przygotowania sprawozdań cząstkowych, 
spotkania z beneficjentami w zakresie bieżącej obsługi realizowanych zadań. 

Liczba 
podmiotów/wolonta
riuszy, które objęto 

wsparciem 
pozafinansowym 

7 
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4.   REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

 

Tytuł i 
podstawa 
prawna 

realizowanego 
programu 

Tytuł: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

Podstawa prawna: Podstawą prawną „Programu FIO na lata 2014-2020” jest Uchwała 
Nr 209/2013 Rady Ministrów z 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz Uchwała Nr 213/2017 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2014-2020. 

Opis działań 
realizowanych 

w ramach 
programu 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (FIO) to rządowy Program 
dla organizacji pozarządowych, przyjęty Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 
27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2014-2020,  w ramach którego realizowane są działania mające na celu zwiększenie 
zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.  

Celami szczegółowymi Programu są: 

1. Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych. 

2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji 
pozarządowych i inicjatywy lokalne. 

3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. 

4. Wzmocnienie potencjału III sektora. 

W ramach Programu, corocznie przeprowadzany jest otwarty konkurs ofert zgodnie  
z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)  oraz Ustawy z dnia  
15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1909). Zgodnie z zapisami 
Programu FIO w ramach otwartego konkursu Ofert corocznie przeznaczonych na dotacje 
realizujące cel główny Programu jest 57,6 mln zł.  

W konkursie w 2018 roku wprowadzono szereg zmian w porównaniu do wcześniejszych 
edycji: 

 uproszczona została ocena formalna ofert złożonych w konkursie sprowadzająca się 
do weryfikacji dwóch kryteriów: złożenia oferty w terminie i przez podmiot 
uprawniony; 

 brak wkładu własnego organizacji przestał być warunkiem wykluczającym udział w 
konkursie; 

 ocena merytoryczna ofert stała się bardziej czytelna(zmniejszono liczbę kryteriów z 
26 do 5); 

 wprowadzono czytelny system kryteriów strategicznych, których spełnianie 
umożliwiło aplikującym organizacjom zwiększenie szans na zdobycie 
dofinansowania; 

 kryteria strategiczne dotyczyły m.in. ułatwieniu startu organizacjom mniejszym (z 
budżetem do 100 tys. zł. rocznie), z małych miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) 
i takich, które dotąd nie uzyskały dotacji w ramach Programu; 

 organizacje, które otrzymały dofinansowanie mogły do 20% środków z dotacji 
przeznaczyć na swój rozwój instytucjonalny. 

W dniu 1 marca 2018 r. ogłoszono konkurs FIO 2018. Wyniki konkursu opublikowane 
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zostały w dniu 30 maja 2018 roku. W dniu 30 lipca oraz 13 listopada 2018 zostały 
wydane decyzje Dyrektora NIW-CRSO ws. przyznania dofinansowania dla projektów 
znajdujących się na „liście ofert rezerwowych” ze środków uwolnionych w ramach FIO 
2018. W związku z powyższym dofinansowanych zostało 539 zadań publicznych 
realizowanych przez organizacje pozarządowe, a zgodnie z Regulaminem Konkursu FIO 
w 2018 r. całość środków na dotacje w konkursie w 2018 roku wyniosła łącznie ok. 
57,6 mln zł, w tym: 

 w ramach Priorytetu 1 Małe inicjatywy dofinansowano 26 zadań publicznych na 
łączną kwotę ok. 10,19 mln zł w następujących kierunkach działania: zwiększanie 
roli inicjatyw nieformalnych, animowanie działań samopomocowych oraz 
wspieranie młodych organizacji pozarządowych. Zadania te wpływały pozytywnie 
na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw, a tym samym 
przyczyniały się do realizacji celu szczegółowego 1 Programu. 

 w ramach Priorytetu 2 Aktywne społeczeństwo dofinansowano 350 zadań 
publicznych na łączną kwotę ok. 30 mln zł w następujących kierunkach działania: 
aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych, rozwijanie wolontariatu, 
poprawa zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów, 
aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych, wspieranie 
aktywnych form integracji społecznej, rozwój przedsiębiorczości społecznej oraz 
tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
Zadania te w różnych formach angażowały obywateli, dając im możliwość 
aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze 
działań obywatelskich, a tym samym przyczyniały się do realizacji celu 
szczegółowego 2 Programu. 

 w ramach Priorytetu 3 Aktywni obywatele dofinansowano 120 zadań publicznych na 
łączną kwotę ok. 11,79 mln zł w następujących kierunkach działania: zwiększanie 
wpływu obywateli na polityki publiczne, rozwijanie edukacji obywatelskiej i 
kompetencji społecznych, wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych 
oraz wspieranie tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa publiczno-społecznego) i 
innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im 
realizacji zadań publicznych. Zadania te przyczyniały się do wzrostu partycypacji 
obywateli w sprawach publicznych, a tym samym przyczyniały się do realizacji celu 
szczegółowego  
3 Programu. 

 w ramach Priorytetu 4 Silne organizacje pozarządowe dofinansowano 43 zadania 
publiczne na łączną kwotę ok. 4,79 mln zł w następujących kierunkach działania: 
zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich oraz wspieranie działań o 
charakterze systemowym. Zadania te przyczyniały się do wzmocnienia potencjału 
organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje 
federacyjne innych podmiotów III sektora, a tym samym przyczyniały się do 
realizacji celu szczegółowego 4 Programu. 

W wyniku zmian 66% organizacji, które otrzymały dofinansowanie w konkursie to 
organizacje małe, 61% jest zarejestrowanych w małych miejscowościach i aż 70% po raz 
pierwszy otrzymało dofinansowanie z Programu. Program FIO aktywnie wpisuje się w 
działania zmierzające do wyrównywania szans uczestnictwa w życiu publicznym przez 
mniejsze organizacje i organizacje z dala od Warszawy i dużych miast. 

Dzięki systemowi punktów strategicznych za wpisywanie się działaniami w jeden  
z obszarów strategicznych (partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, wolontariat, 
edukacja obywatelska, rozwój instytucjonalny) zrealizowane oferty  
w większym stopniu przyczynią się do realizacji celu głównego Programu. 
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Liczba podmiotów objętych 
wsparciem finansowym 

(wraz z łączną kwotą przyznanych 
dotacji) 

Średnia kwota dofinansowania 
projektu 

Mediana kwoty dofinansowania 
projektu 

600 podmiotów objętych 
wsparciem 

57.539.563,60 zł – łączna kwota 
dotacji w roku 2018 

 
102.933,03 zł 

 
85.020,12 zł 

Łączna liczba złożonych sprawozdań z realizacji zadań publicznych 
(projektów)7 

Liczba zaakceptowanych 
sprawozdań z realizacji zadań 

publicznych (wraz z łączną kwotą 
rozliczonej dotacji) terminowo nieterminowo 

 
579 

 
52 

 
615 

48.462.471,71 zł 

Liczba podmiotów wobec których wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie: zwrotu dotacji 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, w nadmiernej wysokości, pobranej nienależnie 

W roku 2018 wszczęto pięć postępowań administracyjnych. 

Finansowanie 
programu 

Źródło 
finansowania 

programu 
 

Kwota środków 
przeznaczona na 

realizację programu 
w okresie danego 

roku 

Kwota środków 
faktycznie 

wydatkowanych 

Kwota środków 
niewydatkowanych, 

wraz z uzasadnieniem 

DZIAŁANIE:13
.5.1.2   

ROZDZIAŁ:75
027  

ŹRÓDŁO 
FINANSOWA

NIA  
Program 
Fundusz 
Inicjatyw 

Obywatelskich 
na lata 2014-

2020 

60 mln zł 58 730 715,77 zł  

1 289 932,32 zł 
Kwota przeznaczona na 
realizację Programu 
FIO w 2018 r. nie 
została w pełni 
wydatkowana w 
związku z późnym 
rozpoczęciem działań 
związanych z 
wdrażaniem Programu, 
ze względu na 
tworzenie się Instytutu. 
W efekcie środki 
przeznaczone w 
głównej mierze na 
pomoc techniczną 
programu nie zostały w 
pełni wydatkowane, 
gdyż skupiono się na 
realizacji kluczowych 
zdań związanych z 
ogłoszeniem i 
przeprowadzeniem 
edycji 2018 Programu.  

Kontrola 
Liczba kontroli planowych 

Liczba kontroli 
przeprowadzonych 

w ramach programu 

Liczba kontroli 
w trybie 

uproszczonym 

0 0 0 

                                                           
7 W tym złożone sprawozdania z FIO 2016 orz FIO 2017. 
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Stopień 
realizacji 

wskaźników 
określonych dla 

Programu 

Liczba umów zawieranych przez organy administracji publicznej z sektorem 
pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz innych trybów – brak danych 
KPRM za rok 2018; 

Odsetek organizacji pozarządowych deklarujących współpracę z administracją publiczną 
– brak danych GUS za rok 2018; 

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce według Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego – 134 tys.; 

Odsetek jednostek administracji publicznej, które tworzyły i konsultowały akty 
normatywne przy udziale organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego – brak danych KPRM za rok 2018; 

Liczba podpisanych umów w ramach inicjatywy lokalnej – brak danych KPRM za rok 
2018; 

Wysokość średniego budżetu rocznego organizacji pozarządowej – 28 tys. zł (2017). 

Opis efektów 
programu8 

produkty 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie ilości oddolnych inicjatyw 

1. Liczba oddolnych inicjatyw wspartych w ramach PFIO 1520 

2. Liczba osób zaangażowanych w realizację lokalnych inicjatyw w 
ramach Programu FIO –14664. 

Cel szczegółowy 2: Wzrost liczby obywateli angażujących się w 
działania NGO i inicjatywy lokalne. 

1. Liczba osób, które zostały wsparte w ramach realizowanego 
projektu – 810938. 

Cel szczegółowy 3: Wzrost partycypacji obywateli w sprawach 
publicznych: 

1. Liczba wspartych organizacji, w podziale na organizacje 
rzecznicze i strażnicze – 25 rzeczniczych, 9 strażniczych. 

2. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach dotyczących 
kompetencji obywatelskich – 5551. 

Cel szczegółowy 4: Wzmocnienie potencjału III sektora: 

1. Liczba organizacji pozarządowych, które skorzystały ze 
wsparcia (przynajmniej jeden przedstawiciel skorzystał ze 
wsparcia) – 2496. 

rezultaty 

Cel szczegółowy 2: Wzrost liczby obywateli angażujących się w 
działania NGO i inicjatywy lokalne.  

1. Liczba organizacji, które podniosły swoje kompetencje w 
zakresie zarządzania wolontariuszami/ zarządzania bazą 
członkowską – 52. 

2. Liczba osób zaangażowanych przy realizacji projektu (poza 
pracą organizacji) – 10931. 

                                                           
8 Wskazano wartości dla wskaźników możliwych do zmierzenia na podstawie analizy ankiet po zakończeniu 
realizacji zadania publicznego oraz sprawozdań końcowych i częściowych z realizowanych zadań. Poziom 
osiągnięcia pozostałych wskaźników będzie możliwy poprzez przeprowadzenie ewaluacji jakościowej.  
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Cel szczegółowy 3: Wzrost partycypacji obywateli w sprawach 
publicznych: 

1. Liczba koalicji / partnerstw zawiązanych na potrzeby 
„konkretnego problemu” przez organizacje i obywateli – 1206. 

2. Liczba podmiotów zaangażowanych przy realizacji projektu 
(poza projektodawcą) – 2733. 

oddziaływanie Brak wskaźników oddziaływania w Programie. 

Inne 
pozafinansowe 
formy wsparcia 
podmiotów/wolo

ntariuszy, do 
których 

adresowane były 
działania 
w ramach 

programów 

Działania informacyjno-edukacyjne zrealizowane w ramach edycji 2018 FIO 

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej FIO 2018, która odbyła się w lutym i 
marcu 2018 we współpracy z Pełnomocnikami Wojewodów ds. społeczeństwa 
obywatelskiego, a także z urzędami miast i organizacjami pozarządowymi, 
zorganizowane zostało 31 spotkań informacyjnych, w których wzięło udział ok. 1500 
osób.  

Działania informacyjno-edukacyjne zrealizowane w ramach edycji 2019 FIO 

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej FIO 2019, która odbyła się  
w listopadzie i grudniu 2018 zorganizowano 53 spotkania informacyjne. W każdym 
województwie zorganizowano co najmniej jedno spotkanie informacyjne. Najwięcej 
spotkań udało się zorganizować w województwie mazowieckim (10) oraz wielkopolskim 
(6). 

Spotkania informacyjne zostały zorganizowane w różnych miejscowościach, często 
niewielkich, tam gdzie lokalna organizacja pozarządowa bądź samorząd terytorialny 
zadeklarowały chęć organizacji takiego wydarzenia i zgłosiły udział co najmniej 15 osób. 
Zdiagnozowane zostały również przez Biuro FIO tzw. białe plamy, czyli miejsca gdzie 
było, bądź jest realizowanych mała liczba projektów FIO – samorządom z takich miejsc 
zaproponowano przyjazd przedstawiciela FIO i współorganizację spotkania (np. 
Miechów, Iława, Piotrków Tryb., Ciechanów, Gniezno).  

Starając się docierać z przekazem o programie FIO do mieszkańców różnych części 
Polski, po raz pierwszy, odkąd programem FIO zarządza NIW, spotkania informacyjne 
odbyły się w miejscowościach: Biłgoraju, Czerwieńsku, Dobrym Mieście, Grodzisku 
Mazowieckim, Głuszycy, Kaliszu, Kluczborku, Krzyżu, Koszalinie, Iławie, Legnicy, 
Łodygowicach, Nasielsku, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Siennej, Słubicach, Stargardzie, 
Tomaszowie Lubelskim, Tucholi, Wieluniu, Wołowie. 

Spotkania informacyjne cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem w całej Polsce. 
Ogółem w 53 spotkaniach informacyjnych uczestniczyło około 2133 osób. 

Webinaria  

Webinaria dla realizatorów projektów –  w dniach 28 i 30 sierpnia Biuro Programu FIO, 
NIW-CRSO zorganizowało dwa spotkania webinariowe pt. Szkolenie wprowadzające dla 
beneficjentów FIO 2018.  Webinaria skierowane były do organizacji, które otrzymały 
dotację w ramach edycji 2018 Programu FIO i aktualnie realizują dofinansowane 
projekty. Obie sesje toczyły się wg takiego samego scenariusza: uczestnicy zapoznali się 
z najważniejszymi zapisami umowy na realizację projektów  FIO, dowidzieli się w jakiś 
sposób wydatkować środki, w jaki sposób dokumentować wydatki, przedstawiono 
również najważniejsze kwestie dotyczące sprawozdawczości oraz promocji. Łącznie w 
obu webinariach wzięło udział 147 osób.   

 


