
 

Warszawa, 13 lipca 2022 r. 
Informacja prasowa                                                                                                            

 
Jak budować kapitał żelazny organizacji pozarządowej? Seminarium 

organizowane przez NIW-CRSO 
 

Już po raz trzeci Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
organizuje seminarium nt. kapitałów żelaznych, które w tym roku odbędzie się 14 lipca br. Spotkanie 
rozpocznie Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO, a w zaplanowanych wykładach i dyskusjach 
wezmą udział eksperci zajmujący się tematyką kapitałów żelaznych.  
 
 Spotkanie adresowane jest do: 
 

 beneficjentów Priorytetu 2 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO, 

 organizacji, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie w tym priorytecie, 

 wszystkich, których interesuje tematyka budowy kapitałów żelaznych organizacji pozarządowych. 
  
Kapitał żelazny to środki finansowe, które organizacja zdobywa i gromadzi po to, by czerpać z nich zyski 
przeznaczane na realizację jej celów statutowych. Posiadany kapitał pozwala organizacji zbudować 
finansową stabilność, a z drugiej strony umożliwia rozwój organizacyjny i instytucjonalny. 
 
Odpowiedzią na tę potrzebę jest Priorytet 2a Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Pozarządowych 
na lata 2018-2030. W jego ramach organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań obejmujących 
kompleksowe przygotowanie wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego. Od początku istnienia 
programu dofinansowano 42 organizacje na łączną kwotę prawie 15,5 mln zł. 
 
W pierwszej części seminarium odbędzie się wykład ekspercki: „Zarządzanie kapitałem żelaznym”, 
skierowany specjalnie do organizacji pozarządowych, które korzystając ze wsparcia NIW-CRSO, 
przygotowują się do budowy własnych kapitałów żelaznych. Wygłosi go Maciej Bombol, Dyrektor Działu 
Rynku Pierwotnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., od ponad 20 lat związany  
z rynkiem kapitałowym. Następnie, w trakcie panelu dyskusyjnego, zaproszeni eksperci podzielą się 
doświadczeniem z zakresu różnych metod promowania organizacji, które przekładają się na późniejsze 
pozyskiwanie środków finansowych. 
 
Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na stronie NIW-CRSO na Facebooku: https://tiny.pl/whm66  
Szczegółowy program znajduje się na stronie: https://niw.gov.pl/seminarium-na-temat-kapitalow-
zelaznych/  
 
Miejsce: Novotel Warszawa Centrum, Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa 
Data: 14 lipca 2022 r., godz. 10:00-16:00; Wystąpienie Dyrektora – godz. 10:00 
 
 
Będziemy wdzięczni za potwierdzenie obecności na adres media@niw.gov.pl lub telefonicznie:  
601 901 375. 
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_________________  
Kontakt dla mediów: 
Dawid Krupa 
p.o. kierownika Biura Komunikacji i Promocji 
+48 601 901 375 | media@niw.gov.pl 
 
 
O NIW 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja wykonawcza 
odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego  
i wolontariatu. Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego.  
Flagowe Programy Instytutu to Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, Rządowy 
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 
Długoterminowego Korpus Solidarności. 
 
 
 


