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Protokół z posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego 

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 

w dniu 17.11.2021 r. 

W dniu 17 listopada 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego 

PROO (dalej „Komitetu”), za pomocą platformy Microsoft Teams.  

Celem spotkania było: 

 podsumowanie realizacji PROO 2021, 

 omówienie Regulaminów konkursów na rok 2022 w ramach Programu Rozwoju 

Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, 

 rozstrzygnięcie rekomendacji co do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji 

społecznych Regulaminów konkursów na rok 2022 w ramach Programu Rozwoju 

Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby: 

 Pan Szymon Dziubicki, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, 

Przewodniczący Komitetu, 

 Pan Piotr Mazurek, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki 

Młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Członek 

Komitetu, 

 Pan Mariusz Bulski, Dyrektor Sekretariatu Wiceprezesa Rady Ministrów, Członek 

Komitetu, 

 Pan Michał Włodarczyk, Główny Specjalista Dialogu Społecznego, Członek Komitetu, 

 Pan Wojciech Dec, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych, Członek Komitetu, 

 Pan Marcin Pasierbski, Polska Fundacja Narodowa, Członek Komitetu, 

 Pan Aleksander Żmuda Trzebiatowski, Fundacja "Zamek Dybów I Gród Nieszawa", 

Członek Komitetu, 
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 Pan Tomasz Moliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa 

Obywatelskiego, 

 Pan Michał Rulski, Zastępca Dyrektora NIW-CRSO, 

 Pan Przemysław Jaśkiewicz, Zastępca Dyrektora NIW-CRSO, 

 Pan Stefan Kołucki, Kierownik BPH, NIW CRSO, 

 Pani Małgorzata Łuczak, Główna Specjalistka BPH, NIW-CRSO, 

 Pani Katarzyna Kuligowska, Specjalistka BPH, NIW-CRSO, 

Posiedzenie KSM otworzył Pan Szymon Dziubicki, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa 

Obywatelskiego KPRM. Na wstępie przywitał członków Komitetu oraz sprawdził listę 

obecności, stanowiącą załącznik do protokołu. 

Następnie Pan Stefan Kołucki, Kierownik Biura Programów Horyzontalnych NIW-CRSO 

zaprezentował agendę spotkania.  

Zgodnie z agendą rozpoczęto od przedstawienia podsumowania realizacji Programu PROO w 

2021. W odniesieniu do zaprezentowanego podsumowania głos zabrał Pan Piotr Mazurek 

wskazując problem bardzo późnego przekazywania dotacji organizacjom realizującym 

projekty w ramach Programu. Pan Piotr Mazurek wskazał, że w przypadku trudności z 

przekazywaniem środków przy kolejnej edycji prosi o bezpośredni kontakt w celu pomocy w 

przyśpieszeniu tego procesu. 

W odniesieniu do tej wypowiedzi głos zabrał Szymon Dziubicki, który przychylił się do 

wniosków Pana Piotra Mazurka. 

Następnie głos zabrał Pan Wojciech Dec zadając pytanie „czy organizacje zgłaszały zmiany w 

projektach w związku z sytuacją pandemiczną?” oraz zgłosił wniosek, aby zwracać uwagę 

organizacjom na konieczność planowania działań z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej, 

aby ograniczać późniejsze konieczności zmian we wnioskach. 

W odpowiedzi do wcześniejszych wypowiedzi głos zabrał Pan Stefan Kołucki potwierdzając 

fakt wystąpienia problemu związanego z przekazaniem środków tegorocznym beneficjentom 

Programu, co wynikało między innymi z konieczności podziału środków na koszty inwestycyjne 

i bieżące w ramach planu finansowego funduszu. W odpowiedzi na pytanie Pana Wojciecha 

Deca wyjaśnił, że opiekunowie projektów są w stałym kontakcie z organizacjami. Beneficjenci 
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składający wnioski w 2019 nie byli przygotowani na pandemię dlatego występowały duże 

zmiany w projektach, jednak tegoroczne wnioski generalnie zawierały analizę ryzyka 

uwzględniającą sytuację pandemiczną. 

Następnie Pan Stefan Kołucki zaprezentował i omówił główne zmiany w regulaminie konkursu 

PROO na rok 2022. Zwrócił uwagę, że techniczną zmianą jest przygotowanie jednego 

regulaminu dla wszystkich priorytetów. W zakresie uwag o charakterze merytorycznym 

zwrócił uwagę, iż obecny regulamin nie zakłada uruchomienia Priorytetów 2b i 4. Wynika to z 

faktu rozpoczęcia Priorytetu 2a w roku 2019, w efekcie pierwsze projekty zostaną zakończone 

w 2022 r. W przypadku Priorytetu 4 w 2021 roku kontynuowane będą projekty 2 letnie 

dofinansowane w ramach edycji 2020. Priorytet 4 jest szczególnie istotny, natomiast 

ograniczone środki przeznaczone na dotacje nie pozwalają na racjonalne ogłoszenie konkursu, 

które przy dostępnym budżecie umożliwiałyby dofinansowanie jedynie 5 wniosków na 

szacowane ponad 100 złożonych. Jednocześnie, Regulamin zakłada przeprowadzenie 

konkursu w Priorytecie 4 przy ewentualnym pozyskaniu dodatkowych środków na realizację. 

Jeśli tak się stanie konkurs zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2022 roku.  

Kolejne omówione zmiany w regulaminie dotyczyły kwot alokacji w poszczególnych 

priorytetach. W regulaminie dodano także wymogi o zapewnieniu dostępności przy 

realizowanych projektach, a w Priorytecie 1 dodano obligatoryjne działanie stworzenia/ 

aktualizacji strategii rozwoju organizacji. Co więcej, usunięto rozliczanie przez rezultaty w 

Priorytecie 1b.  

Ostatnia zmiana dotyczyła sposobu podpisania umowy gdzie wprowadzono zapis o podpisaniu 

umowy w formie elektronicznej, z pominięciem przy tym umów w Priorytecie 5.  

Następnie głos zabrał Pan Szymon Dziubicki, który podsumował temat braku konkursu w 

Priorytecie 4 wskazując, iż Premier Piotr Gliński oraz Rada NIW-CRSO wskazywały na wysoką 

wartość merytoryczną projektów realizowanych w ramach priorytetu. Pan Dyrektor Dziubicki 

zadał również pytanie o rodzaj podpisu elektronicznego dokumentu, który miałby 

obowiązywać organizacje. 

Pan Stefan Kołucki rozwiał wątpliwości w sprawie podpisu elektronicznego. Podkreślił także, 

iż NIW-CRSO będzie starać się o pozyskanie dodatkowych środków na uruchomienie Priorytetu 

4 w roku 2022. 
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Pan Szymon Dziubicki w rozmowie podkreślił pozytywny aspekt wprowadzenia podpisów 

elektronicznych, które faktycznie mogą przyśpieszyć procedurę podpisywania umów oraz 

zaproponował system prezentacji uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych przez 

Pana Stefana Kołuckiego, któremu też oddał głos. 

Pan Stefan Kołucki rozpoczął prezentację zgłoszonych uwag oraz stanowisko NIW-CRSO 

wskazując na ich niewielką liczbę. Pan Stefan Kołucki rozpoczął prezentację kolejnych uwag 

zgodnie z załącznikiem „Zestawienie uwag 2022 PROO”. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komitet następująco odniósł się do poszczególnych 

uwag: 

Rekomendacja nr. 1 – Członkowie Komitetu nie zgłosili sprzeciwu do rekomendacji NIW-CRSO. 

Rekomendacja nr. 2 – Członkowie Komitetu nie zgłosili sprzeciwu do rekomendacji NIW-CRSO. 

Rekomendacja nr. 3 – Pan Szymon Dziubicki zgłosił wniosek o uzupełnienie informacji o 

planach NIW-CRSO pozyskania środków na uruchomienie Priorytetu 4 w roku 2022. 

Rekomendacja nr. 4 – Pan Wojciech Dec, który zwrócił uwagę na pozytywne znaczenie 

nawiązywania partnerstw, współprac, porozumień zwłaszcza dla młodych organizacji. Zdanie 

to poparł także Pan Szymon Dziubicki rozwijając, iż nie muszą to być wyłącznie działania 

federacyjne, a raczej te mniej strukturalne jak np. partnerstwa. Pozostali członkowie Komitetu 

nie zgłosili sprzeciwu do rekomendacji NIW-CRSO. 

Rekomendacja nr. 5 – Członkowie Komitetu nie zgłosili sprzeciwu do rekomendacji NIW-CRSO. 

Rekomendacja nr. 6 – Członkowie Komitetu nie zgłosili sprzeciwu do rekomendacji NIW-CRSO. 

Rekomendacja nr. 7 – Członkowie Komitetu nie zgłosili sprzeciwu do rekomendacji NIW-CRSO. 

Następnie Pan Stefan Kołucki przedstawił uwagi przekazane przez Radę Dialogu z Młodym 

Pokoleniem, która w ramach podjętej uchwały postulowała, aby w roku 2022 został ogłoszony 

konkurs w Priorytecie 4. 

Pan Szymon Dziubicki odnosząc się do przedstawionej uwagi RDzMP zasugerował, aby NIW-

CRSO udzielił odpowiedzi pisemnie Radzie wskazując na wcześniej już wspomniane plany 

Instytutu dotyczące poszukiwania środków na realizację konkursu. 
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Pan Piotr Mazurek podkreślił, iż prośba o konsultacje regulaminu konkursu przekazana została 

do RDzMP wraz z bardzo krótkim terminem na zgłoszenie uwag.  

Pan Wojciech Dec zgłosił propozycję do regulaminu PROO, aby dołączyć do słownika 

wyjaśnienia pojęć „dostępność”, „osoby ze szczególnymi potrzebami”, aby zwrócić uwagę 

organizacjom na te wymogi i nową sytuacje w realizacji projektów. 

Pan Piotr Mazurek odniósł się również do wątku konkursu w Priorytecie 4 wskazując na 

zasadność podjęcia uchwały przez Komitet formułującej poparcia dla zorganizowania 

konkursu w roku 2022.  

Następnie głos zabrał Pan Michał Włodarczyk wskazując oczywistą omyłkę pisarską w 

Regulaminie na stronie 33 („niv” należy zmienić na „niw”). 

Pan Stefan Kołucki wyświetlił propozycję uchwały Komitetu uwzględniającej zgłoszone uwagi 

do regulaminu oraz poparcie organizacji konkursu Priorytetu 4. 

Następnie głos zabrał Pan Michał Rulski, który zasugerował wskazanie terminu zorganizowania 

konkursu w Priorytecie 4. Natomiast, Pan Marcin Pasierbski w sprawie uwag leksykalnych do 

proponowanej uchwały Komitetu. W tym wątku zabrał również głos Pan Michał Włodarczyk. 

Następnie Pan Stefan Kołucki przedstawił zebranym treść projektu uchwały w sprawie 

zaopiniowania Regulaminów konkursów na rok 2022 w ramach Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. Uchwała została przyjęta przez aklamację.  

Następnie poinformowano zebranych, iż stanowisko Komitetu w sprawie regulaminów 

zostanie przekazane Radzie NIW-CRSO. Pan Stefan Kołucki odnosząc się do poruszonych 

wątków wskazał, że zostaną dołożone starania, aby poprawić i przyśpieszyć proces 

przekazywania środków organizacjom oraz przekazywania dokumentów do konsultacji. 

Wskazał również, że na kolejnym spotkaniu Komitetu zostaną przedstawione wnioski z 

ewaluacji PROO.  

Na zakończenie Pan Szymon Dziubicki, Przewodniczący Komitetu podziękował  

za merytoryczną dyskusję oraz wykonaną pracę. Po czym spotkanie zostało zakończone. 

Protokół sporządziła Katarzyna Kuligowska, 2021-11-23 
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Załącznik „Lista obecności Komitetu” 

Lp. Nazwisko Imię Obecność 

1.  Bulski Mariusz Obecny 

2.  Dec Wojciech Obecny 

3.  Dziubicki Szymon Obecny 

4.  Mazurek Piotr Obecny 

5.  Orzeł Bartłomiej Nieobecny 

6.  Pasierbski Marcin Obecny 

7.  Semeniuk Olga Nieobecna 

8.  Więckiewicz Rafał Nieobecny 

9.  Włodarczyk Michał Obecny 

10.  Żmuda Trzebiatowski Aleksander Obecny 
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